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স্চী 
য।দ্ধের প্রারম্ভ 

প্রথম অধ্যায় 

নূতন রাইফল বন্দঃক-টোটা-দমদমা ও বারাকপুরের ঘটনা--সিপাহধীদগের 
আশঙ্কা ও তন্মলক উত্তেজনা--বহরমপ:রের ঘটনা- উনবিংশ রোঁজমেণ্টের মধ্যে 

গোলযোগ ১--১৫ 

'দ্বতয় অধ্যায় 

গবন“মেপ্টের সময়োচিত কারীনবাহে 'বিলম্ব হওয়ার কারণ--গবনমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন 
শাসন-সংক্রান্ত 'বিভাগ-_বসাযুস্ত টোটার 'বষয়ের অনুসম্ধান--বারাকপুরের সিপাহী - 
দিগের মধ্যে অসন্তোষ ব্দ্ধি--সিপাহণ মঙ্গল পাঁড়ে-৩৪ সংখ্যক 'সিপাহীদলের মধ্যে 

গোলযোপ্ঈ”-১৯ সংখ্যক সিপাহণ-দলের নিরস্বীকরণ ১৬--৩৪ 

তৃতায় অধ্যায় 

মঙ্গল পাঁড়ে ও জমাদারের প্রাণ্দণ্ড--মন্যান্য সিপাহঈদলের আশঙ্কা-ব.দ্ধি--আধ্বলার 

ঘটনা- প্রধান সেনাপতি আন-সনের বন্তুতা-মিরাটের ঘটনা--গবন্ধর জেনেরলের 
সাহত প্রধানতম সেনাপাতির মতভেদ-_-আস্ছি-চর্ণমিশ্রত মমদা--ঢাপাটি-- 

নানা সাহেব- লক্ষেদোর ঘটনা ৩৫-_-৫৬ 

চতুর্থ অধ্যায় 

ভিন্ন ভিন্ন গ্থানের সাধারণ অবস্থা-রাইফল বন্দুকের কারখানায় দিপাহগীদগের 
মনোগত ভাব - তৃতীয় অশ্বারোহীদলের সৈনিকরদিগের 'বিচার--৩৪ গণিত সৈৌনিক- 

দলের নিরস্্করণ--অযোধ্যার গোলযোগ- মিরাট- দিল্লী ৫৭--১৭৪ 

পারাশস্ট ১৭৫-+৭৬ 



প্রকাশকের নিবেদন 

প্রথম খণ্ডেই আমরা আমাদের কথা বলেছি। নতুন করে বলবার কথা অন্যের, 
আমাদের নয়। বাংলা সাহিত্য-সংস্কীতির ক্ষেত্রে এীতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ড যে 
অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তার রক্ষা-ব্যবস্থায় আমাদের এই ক্ষা্ে প্রচেষ্টা । আমরা 
আনাম্দত যে আগাদের এই প্রচেষ্টা ব্য হয় নি। প্রথম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে 
বিদগ্ধ বাঙালী পাঠকসমাজ যে-ভাবে গ্রহ্থটিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং প্রায় দেড় 
হাজার পন্ঠার সমগ্র খশ্ডগুলির জন্য অপেক্ষা করছেন তা শুধূমান্ন আমাদের বিস্মিত 
করে নি-উৎসাহিত করেছে, উদ্দীপিত করেছে। খুব অঙ্প সময়ের বাবধানে আমরা 
ছিতণয় খণ্ড প্রকাশ করলাম এবং সমগ্র খণ্ডগ্লি যথাশশঘ্র সম্ভব পাঠকদের হাতে 
তুলে দিতে সক্ষম হব। পর্ব ঘোষণামতো এই খন্ডে নগেন্দ্নাথ বসুর দ'্গ্রাপ্য 
পৃঝবকৌষ' গ্রন্থ থেকে "সপাহী যাচ্ধ নিবষ্ধৃটি পৃনপ্রকাশ করা হলো। 



সিপাহী বিদ্বোই 
নগেন্দুনাথ বদ; লদ্পাদিত "বিশ্বকোষ একাবংশ খণ্ড 

পচ্ঠা £ (৬১৭-৩২), প্রকাশ কাল ১৩১৭ বঙ্গাধ্দ । 

সিপাহী বিদ্রোহ বললে প্রধানতঃ ১৮৫৭ প্রীঃ অন্দে যে লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত 
হইয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃ্ঠা কলাঙ্কত কারয়াছে, তাহাই লাক্ষত হইয়া থাকে । 
কিন্তু ইহার পূর্বেও কয়েকবার ক্ষুদ্র-বৃহৎ দ্ধ সংঘটিত হয়। সংক্ষেপে এ ঘৃণ্ধের 
একটু আভাষ 'দয়া, সেই বৃহৎ ব্যাপারের অবতারণা করা যাইবে । 

সবপ্রথম, ১৭৬৪ প্রীঃ অন্দের মে মাসে পাটনায় ইংরেজ ও দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে 
বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পায়। 'কিদ্তু এ বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করিতে-না- 
কাঁরতেই সেনাধ্যক্ষ মনরো বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে তাহা দমন করেন । এই সময়ে 
চহ্বিশজন 'বিদ্রোহণকে বদ্দুকে উড়াইয়া দেওয়া হয় । 
বিশেষ লাভজনক “ডবল ভাতা'র প্রথা উঠাইয়া দেওয়াতে ১৭৬৬ প্রীঃ অন্দের 

জানুয়ারি মাসে 'ছিতীয়বার বিদ্রোহের স্ভনা হয়। কিম্তু ল্ড* ক্লাইবের যত্বে এই 
বন্রোহ অক্কুরেই বিনষ্ট হয়। 

সৈনিক বিভাগে যে-সকল লাভজনক পদ ছিল, ল্ড কর্নওয়ালিস সেগুলি উঠাইয়া 
দেন। এই কারণে ১৭৯৫ খ্রীঃ অন্দে বাংলার ইয়ুরোপীয় সোনক কমণ্চারিগণ প্রকাশ্য- 
ভাবে 'বিদ্বোহণ হইয়া উঠে, স্যার জন শোরের যত্বে এই বিদ্রোহ আপোষে 'মায়ো 
যায়। 

উনাবংশ শতাব্দীর প্রারভ্তে মান্দ্রাজে ইংরেজ সৌনক-পুরুষেরা বিরাস্ত ও অসন্তু্টির 
ভাব প্রকাশ করে। কাঁতিপয় দেশীয় সেনার-দলও তাহাদের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ 
করে। কিন্তু ইংরেজ কর্ম চাঁরগণের নানার্প কৌশলে অঁচরেই ইহা প্রশমিত হয়। 

১৮০৪ খ্রীঃ অন্দে বেল্লুর দৃগের দেশীয় সৈন্যগণ বিদ্রোহ হইয়া উঠে, তাহারা 
উধ্ততন লাহেব কর্মচারীদগকে ও অন্যান্য ইয়ুরোপণয়দিগকে বিনাশ করিয়া প্রথমে 
ব্যাপার বড় গুরুতর করিয়া তুলে। কিন্তু সেই 'দিন সন্ধ্যা সমাগত হইবার পূবেই 
বীরবর কনেল গীলেসাঁপ অধ্বারোহণে আক হইতে ঘটনাচ্ছলে আসিয়া উপদ্থিত 
হন, ইহাতে 'বিদ্রোহশরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে । টিপু জুলতানের পারবার বেল্ল:রে বাস 
কারতোঁছলেন। এই ব্যাপারে তীহাদেরও হাত আছে, এইরূপ সন্দেহ করিয়া 
পাবর্নমেন্ট তাঁহাঁদগকে বাংলায় [ কলকাতার দাক্ষণে টালিগঞ্জে ] স্থানাম্তরত করেন। 

ইহার পরে কয়েক বদর বেশ নির্ধিয়ে কাটিয়া যায়, কিন্তু ১৮২৪ খ্রীঃ অন্দে 
আবার দেশীয় সেনাদের মধ্যে অবাধ্যতা উচ্ছঞজ্খলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ব্রঙ্মদেশে 
যাইবার আদেশে পাইয়া বারাকপুরচ্ছিত কয়েকটি দেশীয় সেনার দল ক্ষোপয়া উঠে। 



1 

দই 
কিন্তু কোনো গুরুতর অত্যাচার কারবার পূর্বেই, প্রধান সেনাপতি আদেশে তাহাদের 
মধ্যে চারশো চল্লিশ জনকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়। | 

তুমুল ঝড় বহিবার পূর্বে প্রকৃতি যেমন আপনার সমস্ত শন্তি সংগ্রহ কারয়া শান্ত 
ও নিষ্্খভাবে অভাঁম্ট কার্যের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ১৮২৪ প্রীঃ অন্দের 
বিদ্রোহের পরে সিপাহীরাও অনেক দিন পর্যন্ত সেইভাবেই ছিল, শেষে ১৮৫৭ প্রাঃ 
অদ্দের বিদ্রোহ-বিপ্লবে ইংরেজের আসন সাঁহত সমগ্র ভারতবর্ষ প্রকম্পিত হইয়া উঠে । 

উপরোন্ত ঘটনাগ:ীল হইতে স্পষ্টই দেখা বায় যে, সোঁনক-বিভাগে শাসন ও শুঞ্খলার 
যথেষ্ট অভাব ছিল । শুধু দেশীয় নহে, ইংরেজ সৈন্যগণও মধ্যে মধ্যে এরূপ অসন্তোষের 
লক্ষণ প্রকাশ ক'রতে থাকে, তাহা 'বিচার কারয়া দেখিবার ও দৌঁখয়া দূর করিবার 
কষ্ট স্বীকার কারতে প্রায় কোনো কর্তৃপক্ষই প্রদ্তুত ছিলেন না। আঁধকাংশ কর্তৃপক্ষই 
মনে কারতেন দেশীয় সৈন্য এরূপই হইয়া থাকে ; স্বভাবতঃই তাহারা অবাধ্য ও অদম। 
খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহানল দমন ক্]রয়াই তাঁহারা যথেন্ট নিরাপদ হইয়াছেন, ভাবিতেন। 
দেশীয় সৈন্যদের অন্তঃস্থলে যে অশানস্তর আগ্রেয়গার ধূমায়ত হইতেছিল, এই খণ্ড 
বিদ্রোহগীল তাহার সাময়িক অকাল-বিকাশ মাত্র । তাহা তাঁহারা লক্ষ্য কাঁরতে পারিতেন 
না এবং কি করা মাবশ্যক বিবেচনা করিতেন না। 

এই সংক্রামক অশা।ন্ত ও অসন্তোষের বীঁজাণ্ কেবল যে দেশীয় সেনাদের মনই 
কলুষিত কারতে।ছল তাহা নহে, সাধারণ লোকের মনের উপরও ভদষণভাবে কাজ 
কারতে আরন্ত ক'রয়াঁছল। তাহাতেই ১৮৫৭ ঘ্রীঃ অন্দের 'বিদ্রোহ এরূপ ব্যাপক ও 
এরুপ ভয়ানক হইয়া উঠয়াছিল। 

অযোধ্যার রাজাগ্যত নবাব প্রকাশ্যভাবে বাঁলয়া বেড়াইতোছিলেন যে ইংরেজাদগের 
হস্তে তাঁহার পাঁরবার ও পাঁরজনবর্গের লাঞ্চনা ও দুর্গাতর সীমা নাই। সাধারণ 
লোকেরাও নানারুপ অভাব-অভযোগ, অত্যাচার-অবিচারের কথা শতমুখে করিতোছল। 
অযোধ্যার তালুকদারেরা যে সকল তালুকে কি তাল.কান্তগত জাঁমতে 'বাঁধসঙ্গত দাবী 
প্রমাণ করিতে পারতোছিলেন না, সে সকল জমি হইতে তাঁহারা একে একে অপসত 
হইতেছিলেন। ন্যায়সঙ্গত দাবা না থাকলেও, অনেকদিনের দখল স্বত্ব বটে । ইংরেজের 
সভ্য শাসনপ্রণালন প্রবারতত হওয়াতে তাঁহাদের ক্ষমতা নানাভাবে খর্ব হইতে লাগিল । 
দুর্বল প্রাতিবেশীর উপর পূর্ববং আর নিরাপদে অত্যাচার করা চলে না, ইহাও 
তাঁহাদের ভাল লাগিল না। এদকে আঁনয়মিত শাসন-প্রথা প্রবর্তিত হওয়াতে যাহারা 
মৃখ্যতঃ উপকৃত হইতোঁছিল, তাহারাও '্রাটশ শাসনের পক্ষপাতণ হইল না, ভাবিল, 
ইংরেজ বিষকুন্তপয়োমুখ, কি জানি কি উদ্দেশ্যে এ কল আপাত মধুর কাজ 
কারতেছেন। রাজার বা নবাবের উধ্বতন, রাজকর্মচারিবর্গের মনস্তুণ্টি করিয়া যাহারা 
জীবনধারণ কারত, যে সকল বাঁণক ব্যাপারণ দরবারী জীবনের পারিপাট্য ও বিলাসিতার 
উপকরণ যোগাইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছিল, আজ তাহাদের মধ্যে হাহাকার 
পিয়া গিয়াছে, ভবিষাং অন্ধকার দেখিয়া তাহারা অশান্ত ও মর্মপশীড়ত হইয়াছে।। 
কিন্তু সবাপেক্ষা ভয়ানক হইয়াছে পূর্বতন রাজন্যব্গের কর্মচ্যত ও বিত্রষ্ত সৌনক-দল, 



তন 

তাহাদের শি্টা নাই; সংযম নাই, ন্যায়ান্যায় বিচার নাই; অর্থ নাই, 'িল্তু অভাব 
আছে; ইহারা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়া সর্বত্র অশান্তির বঁজ বপন করিতেছে । 
অহিফেনের উপর অত্যধিক কর দ্ছাপিত হওয়াতে দরিদ্র আঁহফেনসেবীরা ভয়ানক 
ক্ষেপিয়া উঠিয়া্ছে। ইহার উপর, যাহারা এতাঁদন পর্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদে ন্যায় ও 
ধর্মের মন্তকে পদাধাত করিয়া দঃবল প্রাতিবেশীদিগ্কে নানাপ্রকারে ব্যস্ত কাঁরয়াছে, 
[বচারালয় প্রাতীচ্ঠিত হওয়াতে তাহাদেরও অশান্তির পাঁরসীমা রহল না। 

দেশের যখন এইর:প অবস্থা, প্রকৃত কারণে বা অকারণে দেশের আধকাশ লোকই 
যখন ইংরেজ রাজপুরুষগণের উপর এইরূপ অসন্তুষ্ট ও হতশ্রদ্ধ তখন উচ্চ রাজ- 
কর্মচারাদিগের যে সর্বপ্রকার বাদ্ধমন্তা ও তীক্ষঃ পাঁরণামদর্শিতার আবশ্যক, তাহার 
অনেকটা অভাব 'ছিল। উধর্বতন কর্মচাঁরাদগের মধ্যে অনেকেই আত্মসমর্থনাপ্রয় 
িলেন। সর্বসাধারণের মনের কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া যাহাতে প্রাতীষ্ঠত গবনমেণ্টের 
উপর তাহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জন্মিতে পারে, এরূপ উদ্দেশ্যে আত অল্প কয়েকজনই 
আপনা'দগের দায়ত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন কাঁরতে প্রস্তুত ছিলেন । অযোধ্যার চিফ: 
কমিশনার ম্যাকশন ও আয়-বায় কমিশনার গাঁবনস স[হেবদ্য় ক্ষিপ্ত প্রজাবর্গের ও 
রাজান:গ্রহীতদের অভাব আঁভিযোগ দূর করিতে ঘত্ববান না হইয়া স্ব-স্ব প্রাধান্য 
চ্থাপনের জন্যই আধকতর ব্/প্ত হইয়া পড়েন। ফলে দেশের অশান্তি উত্তরোত্তর বর্ধিত 
হইতে লাগিল। 

অবশেষে হেন্র লরেন্স অযোধ্যার শাসনকত হইয়া চললেন । কিন্তু তাঁহার 
পেশছিবার পুবেইি, আর এক গুরুতর বিপদের কারণ সত্ঘাঁটত হইল । কিছুদিন যাবৎ 
জনৈক মুসলমান মৌলবী নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘ্ারয়া বিধমাঁদগের বিরুদ্ধে 
ধর্মযৃষ্ধ করিবার জন্য মুসলমানদিগকে উত্তোজত ও উৎসাহত কাঁরতোছল। যখন 
সৈ ফৈজাবাদে আসিয়া উপাস্ছিত হইল, তখন আর উপেক্ষা করা চলে না ভাবিয়া তাহাকে 
ধারয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইল । কখনো যে 'ব্রটিশ-শাসনের ভীত্ত কম্পিত হইতে 
পারে, এ কথা কখনোই ইংরেজ শাসনকতাঁদিগের মনে হয় নাই। কিন্তু কাতপয় মাস 
পরে জানা 'গিয়াছিল যে আনষ্ট করিবার ক্ষমতা এই মৌলবির কম নহে। ইংরেজের 
বিরুদ্ধে সহম্্ সহস্র মুসলমান লইয়া সে ভয়ানক একটা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিয়াছিল। 

কিন্তু তখনও শাসন-পদ্ধাতর যে কোনো পাঁরবর্তন করা আবশ্যক, দেশনয়দগের 
মনে প্রীত ও শ্রদ্ধার ভাব উদ্দিক্ত করা, দেশীয় সৈন্যাদগকে ইংরেজ-শাসনের প্রাতি আবৃষ্ট 
করা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এ কথা প্রায় কাহারো মনে হয় নাই। কাজেই অদশ্য- 
অবস্থায় অশান্ত ও অসন্তোষের বীজাণু আধকতর ছড়াইয়া পাঁড়তে লাগিল । 

দেশীয় সৈন্যদের নানারপ অভাব আভিযোগ ছিল। তাই মনে মনেই তাহারা 
[বন্রোহভাব আলোচনা কারয়াছে। যাহাতে ভাঁবষ্যতে আর তাহারা বিদ্রোহী ও বিপক্ষ 
না হইতে পারে, সেজন্য কোনো চেষ্টা এ পর্যন্ত করা হয় নাই । গোপনে গোপনে তাহারা 
ইংরেজের বিরুদ্ধে দাড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতোছিল। অবাধ্য ও অদম্য দেশীয় 
সৌনকেরা মধ্যে মধ্যে যত বিদ্রোহের সডুনা কাঁরতে পারে, কিন্তু সে 'বদ্রোহ যে 



চার 

ভারতময় ছড়াইয়া পাঁড়তে পারে, সে বিদ্রোহে যে সাধারণ লোকও যোগদান করতে 
পারে, একথা কেহই মনে করেন নাই। কিন্তু সৈনিকেরা ইহা জা?নত, তাহারা সুযোগ 
খশঁজতে লাগিল। পাইতেও বড় বেশি দের হইল না। 

১৮৫৬ খ্রীঃ অন্দে ব্রদ্দেশে সৈন্যের আভষান প্রেরণ করা আবশ্যক হইল । 
তাহাদিগকে সমদূদ্র পার হইতে হইবে না, এই চুন্ততে 'হন্দুগণ সৌনক-বিভাগে 
প্রবেশ করিয়াছিল। কজেই গবর্নর জেনেরল চুন্তিভঙ্গ না করিয়া আর বাংলা দেশ 
হইতে ব্রাহ্মণ সৈন্য পাঠাইতে পারেন না। তাই তান মান্দ্রাজের যে দেশীয় সৈন্যদল 
0321678] 5০:৬1০৮-এ ভাতি হইয়াছিল, তাহারা সর্বন্ব যাইতেই চ্রন্ত অনুসারে বাধ্য, 
তাহাদিগকে পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল অসন্তুষ্ট হইবে ভাবয়া 
মান্দ্রাজের শাসনকতাঁ ইহাতে বিশেষ আপাত্ত উত্থাপন কাঁরলেন। ইহাতে 'বিরস্ত ও 
ক্রুদ্ধ হইয়া গ্রবর্নর জেনেরল এক সাধারণ আদেশ (0০6৭] 910) জার 
কারলেন যে, যে-লোক যেখানে আবশ্যক সেখানে যাইতে স্বীকৃত হইবে না, তাহাকে 
সৈনিক 'বভাগে লওয়া হইবে না। তিন মনে করিলেন এরূপ আদেশে জাতি নাশের 
আশঙ্কা উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু তিন ভুল বাঁঝলেন, যাঁহাদের উপর সেনা 
সংগ্রহের ভার 'ছিল, তাঁহারা বালিতে লাগলেন, উচ্চ বংশের লোক এখন আর ০সাঁনক- 
[বিভাগে প্রবেশ কাঁরতে রাঞ্জী হইতেছে না। পূর্ব-নিযুক্ত সিপাহশীরাও বলাবাল কাঁরতে 
লাগিল, যে এই 'নিয়ম তাহাদের উপরও খলবং হইবে । ইহার উপর আবার কুপণজনোচিত 
মিতব্যয়িতা তাহাঁদগকে আরও ক্ষিপ্চ ক!রয়া ভুলিল। পূর্বে সৈনিকদিগকে 'চিঠি-পন্রের 
জন্য ডাক-মাশুল দিতে হইত না। শুধু অধাক্ষের নামাঙ্কত মোহরের ছাপ থাকলেই 
হইত । এখন সেই নিয়ম উত্তাইয়া দেওয়া হইল । আগে যেমন যে-সকল সৈন্য বিদেশে 
প্রেরণের (চ০15150. 56]৮105) পক্ষে অনুপধূন্ত বঝালয়া বিবেচিত হইত, 
তাহাদিগকে কমক্ষিমের পক্ষে (10৮11 ) পেন সন দিয়া বিদায় করা হইত, এখন আর 
তাহা করা হইবে না, প্রসর করা হইল। এই সকল সেনাদিগকে এখন গবন“মেন্টের 
সেনা-বিভাগে আসিনা কাজ কাঁরতে হইবে । ইহাতে ব্যয়-সংক্ষেপ যে বড় বোঁশ হইল 
তাহা নহেঃ সৈন্গণ খুবই 'বরন্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল । শবর্নমে্টর বিরুদ্ধে 
যে-কোনো মিথ্যা কথাও সত্য বাঁলয়া এখন সহজেই তাহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া 
রহল। স্ুবধা বাঁঝয়া এই কুচক্রী লোকেরাও নানাভাবে অতিরাঁঞত করিয়া সত্যে ও 
মথ্যায় তাহাদের মন কলুষিত কারবার চেষ্টা করিতে লাগল । জনরব উঁঠিলষে, 
গবন“মেন্ট শিখ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার চেষ্টা 
কাঁরতেছেন । শ:নবামান্রই এ কথা তাহারা 'ঝ্বাস কারল, আরও শাাঁনল এবং 'বি*বাস 
করিল যে, তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত কারবার জন্যই মহারনী ভিন্টোরিয়া লর্ড 
কানিঙ্কে ভারতবর্ষে প্রেরণ কাঁরয়াছেন। তাহাদের সবন্র গমন কারতে হইবে, 
এই শর্তে সৈন্য সংগ্রহ করা হইতেছে । লর্ড কাঁনঙ: কর্তৃক মিশনারী সম্প্রদায়াদগের 
উৎসাহ ও সাহায্য দান দৌখয়া এবং দেশটয় দ্ত্ীলোকদিগকে খটস্টধর্মে দখাক্ষিত করিবার 
জন্য লোড কাঠনও-এর উৎসাহ ও আগ্রহ চিন্তা করিয়া এই জনরবে তাহারা আস্থা 



পাঁচ 

স্থাপন কারল। বাংলার আধবাসগণ, 'ঠবশেষতঃ পাটনার মুসলমানগণ বিশেষরূপে 
বিচলিত হইয়া উঠিল। এই জনরব অমূলক, বাংলার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এইর্প 
ঘোষণাপন্র বাহির করিলেও সাধারণ লোকে তাহা বড় গ্রাহা করিল না। ভাবিল, ধমচ্যুত 
করাই যাহাদের উদ্দেশ্য মিথ্যা আবাসে আশ্বস্ত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। 
হিন্দু বিধবাদিগের পুনার্ববাহের অনুকুলে আইন প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধ কাঁরয়া লর্ড 
কানিও এই ধারণা আরও বদ্ধমূল করিয়া তুলিলেন। 

এইরূপ আববাস আশঙ্কা ও উদ্বেগের ফল যে কেবল সিপাহশীদগের মধ্যেই নিবদ্ধ 
রহিল তাহা নহে। তাহাদিগের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বাম্ধবের মধ্যেও ছড়াইয়া পাঁড়িল। 
অযোধ্যার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আধবাসীবূন্দ সাধারণতঃই এই ঝিটিশ শাসনের 
উপর অত্যন্ত বিরস্ত ছিল । এইর্প জনরবে তাহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল । ভাবিল, 
একবার তাহাদিগকে জাতিভ্রস্ট কারতে পারলেই রাজ্যলোলুপ ইংরেজ তাহাদিগকে 
যথায় ইচ্ছা তথায় লইয়া যাইতে পারিবে। তাহারা সঙ্কতপ করিল, যথাসাধ্য প্রতিকুলতা 
করিয়া এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ কাঁরবে, অপর স্ফুলিঙ্গও তাহাদের হৃদয়ে উদ্ভাঁসত হইয়া 
উঠিল, নামমান্ত বেতন পাইয়া এতাদন তাহারা ইংরেজের আনুগত্য করিয়াছে । এখন 
তাহাদের দিন আসিয়াছে । শগগ্র হউক কি বিলম্ব হউক, তাহারা স্বধর্মের সম্মানও 
পুনঃ-প্রাতিষ্ঠা কাঁরবে, গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন করিয়া অর্থশালী হইবে, রাজা হইয়া 
রাজকর আদায় করিবে, আর দুই দিনের শিশু ইংরেজকে সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া 
[দিবে । আবাব সাম্দগ্ধাদগের সন্দেহ দুর করিবার ও 'বিম্বাসীদিগের বিবাস বদ্ধমূল 
কারবার জনা এ সময়ে এক 'হন্দু-ভাঁবষ্যদ্বাণণরও অবতারণা করা হইল !__তাহার মম" 
এই, পলাসী ষ দ্ধের একশত বৎসর পরেই কোম্পানির রাজত্ব লুট হইবে। 

এইভাবে (সপাহশীদগের মন ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে যথা-অযথা কারণে 'বিচালত ও 
উৎক্ষিপ্ত হইয়া বাহল। ইংরেজের শব্রুগণের প্ররোচনা তাহাঁদগের রচিত নানার্প 
[মথ্যা সংসাদ ও তুনরবে, সাধারণ লোকের মধ্যে অনেকেই িশেষরুপে উত্যন্ত হইয়া 
রাহিয়াছে । একটা ?বরাট- বিদ্রোহের জন্য যাহা-কিছ আবশ্যক, সে সকলই করা 
হইয়াছে । 

কলিকাতার ?নকউবতত দমদম নামক স্থানে একটি অস্ত্রাগার (ছিল । ১৮৫৭ শ্াঁঃ 
অব্দের জানুয়ার মাসে একাদন একজন লস্কর জনৈক হিন্দু 'সপাহীকে বালল, 
তোমার লোটাটা দাও না ভাই, একটু জল খাইব”। হিন্দু গিপাহীর লোটায় মুসলমান 
লস্কর জল খাইবে ! সিপাহণ বলিল, “তোমার স্পর্শেআমার লোটা অপাবিন্র হইবে ।, পূর্ব 
শিক্ষা বশওঃই হউক কি স্বাভাবিক ক্লোধবশতঃই হউক, লস্করও বলিল যে-জাতের এত 
বড়াই করিতেছে, সে জাত আর কয়দিন থাকিবে! এই তো সরকার বাহাদ্র গরুর ও 
শুওরের চার্ধ দিয়া টোটা তৈয়ার কারতেছেন-“দাঁতে কাটয়া তবে বন্দুকে পরাইতে 
হইবে, তখন জাত থাকিবে কোথায় 2 সিপাহীদিগের মধ্যে আধকাংশ হিন্দু ও ব্রাহ্মণ । 
গরুর কি শওরের চার্ধ উভয়ই তাহাদের পক্ষে অস্পশা ! মুসলমানের পক্ষেও 
শৃওর হারাম । এ অবস্থায় এরুপ সংবাদ পাইয়া হিন্দ:-মনসলমান উভয় জাতীয় 



ছয় 

[সিপাহী একেবারে ক্ষেপিয়া উত্িল। সরকার তাহাদের জাতি-ধর্ম নাশ কারবার জন্য 
বদ্ধপরিকর হইয়াছে, পূর্ব হইতেই তাহাদের মনে এইরূপ একটা সন্দেহ স্থান পাইয়া- 
ছিল। এখন তাহাদের উত্তোঁজত কল্পনা কোম্পানিকে তাহাদের জাতি, ধর্ম, সম্মান, 
সামাজক প্রাতিপাত্ত-_যাহা লইয়া জীবনের সুখ শাস্তি, সার্থকতা সে সকল বিনষ্ট কাঁরয়া 
তাহাদিগকে নিজের স্বার্থ সাধনের সম্মুখে বাল দিতে উদ্যত বলিয়া চ্ছির কাঁরয়া লইল। 
চার্বামাশ্রত টোটা ব্যবহার কাঁরতে হইবে, এই চিন্তা স্ফুলিঙ্গেই সিপাহী বিদ্রোহের ভীষণ 
আগুন জ্ৰালয়া উত্িল। চীর্বমিশ্রত টোটার কথাটা কি সম্পূর্ণ মিথ্যা ? না, লস্কর 
ঠিকই বাঁলয়াছিল, তখন কি তাহার কিছুদিন পূর্ব হইতেই চার্ব মিশ্রিত টোটা প্রস্তুত 
হইতেছিল। কিন্তু দেশীয় সৈন্যদিগকে ইহা ব্যবহার কয়িতে দেওয়া হইবে না প্রথমতঃ 
এইরূপই স্থিরীকৃত হইয়াছিল । কিম্তু শেষে যাঁদও দুই-তিন বংসর হইতে হ্থানে স্থানে 
তাহারা ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল, তথাপি জানিত না বাঁলয়া এতার্দন 
কোনো উচ্চবাচ্য করে নাই। আজ লঙ্করের কথায় তাহাদের মাথা ঘুরয়া গেল। 
তাহারা 'বিদোহী হইল । 

টোটার সংবাদ পাইয়াই জাতি ধর্মনাশ ভয়ে ভীত ব্রাক্ষণ দৌড়াইয়া যাইয়া সকলকে 
এই কথা জানাইল। দাবাগ্নির মতো মুহূর্তের মধ্যেই কথাটা চতুর্দিকে রাম্ট্র হইয়া 
পাঁড়িল। ইংরেজের শন্রুপক্ষীয়গণ আরও আঁতরাঞ্জত কাঁরয়া ইহা নানাস্থানে প্রেরণ 
কাঁরতে লাগল । বাংলার ব্রাঙ্গাণগণ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ব্রাঙ্গণগণের মধ্যেও এই 
সংবাদ প্রেরণ কাঁরয়া তাহাঁদগকে উত্তেজিত ও উৎক্ষিপ্ত কারয়া তুলিল । অযোধ্যার 
রাজ্যচ্যত নবাবের কম“চারিগণও এই বিষয়কে অনুকূল ক্রিয়া করিতে ভূলিল না। 

আঁবলম্বে দাউ দাউ কাঁরয়া "বিদ্রোহাগ্নি গ্রজলিত হইয়া উঠতে লাগিল । ২৮শে 
জানুয়ারি বারাকপুরে প্রথম বিদ্রোহের সনচনা হইল । দেশগয় সৈন্যগণ সরকারী 
গৃহে ও আপনাদিগের উধ্তন কর্মচারীদগের আবাসস্থানে রান্রযোগে অগ্নি-প্রদান 
করিল । তাহাদের ইচ্ছা ছিল, শেষে কলিকাতায় যাইয়া দুর্গ ও কোষাগার 
আধকার কারয়া বসিবে। কিন্তু তখনও 'বিদ্রোহাগ্নি চতীর্দকে ব্যাপ্ত হয় নাই । 
যথাসময়ে যাঁদ গবন“মেন্ট চার্বীমশ্রিত টোটা সম্বষ্ধীয় এই ভীষণ কুসংস্কার দুর 
কারবার চেষ্টা কারতেন, তাহা হইলে ফল বোধহয় এমন ভীষণ হইয়া দাঁড়াইত না। 

[বদ্রোহ-বাহ্ন যখন জৰালয়া উঠিল, গবর্ণমেণ্ট তখন কল:ষত দলগীলকে পরস্পর 
1বচ্ছিন্ন ও স্থানাস্তারত করা আবশ্যক বিবেচনা কাঁরয়া বারাকপূরের-দল বহরমপহরে 
প্রেরণ কারলেন । এখানে ১৯ নম্বরের দেশীয় পদাতিকের-দল [তিন সপ্তাহ পূকেই 
উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল ; কিন্তু টোটা সম্বন্ধে কতৃপক্ষ যে কোফল্নং 
দয়াছিলেন, তাহাতেই তাহারা 'কথাণং শান্তভাব অবলম্বন কারয়াছিল | বারাকপঃরের- 
দল আসলে, আবার তাহাদের জাঁতনাশের আশঙ্কা নৃতনভাবে নুতনতেজে 
জাগিয়া উঠিল ॥ বন্দুকে ৮:০93৪/০০ ৬১০ ব্যবহার কারতে তাহারা একেবারেই 
অস্বীকার ক:রয়া বাঁসল ৷ তাহাঁদগকে তখনই জবাব দেওয়া হইল, সতেজে, সদর্পে 
সসরঞ্জাহ তাহারা চুণ্চুড়ার দিকে ধাবিত হইল। ইহার কিছুদিন পরে বারাকপদর- 



সাত 

স্থিত ৩৪ নং বাংলার দেশশর সৈন্যদলের মধ্যে একটা ভীষণ উত্তেজনার স্রোত 
আসিয়া পাঁড়ল। ২৯শে মার্চ তাঁরখে মঙ্গল পাঁড়ে নামক জনৈক িপাহণ প্রকাশ্য 
[বিদ্রোহে যোগদানার্থ তাহার সমবাবসায়শীদগকে উত্তোজত ও উৎসাহিত কাঁরতে 
লাগল; বহু লোকের সমক্ষে দলে অধ্যক্ষকে বিনাশ কাঁরল কিন্তু কেহই কোনো 
উচ্চবাচ্য কারল না। তখনও প্রকাশ্যভাবে যোগদান না কাঁরলেও বাঁঝতে বাকী 
রহিল না যে, মনে মনে সকল দেশীয় সৈন্যই তাহার পক্ষাবলদ্বন করিয়াছে । 
মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁস হইল । কর্তৃপক্ষের সহায়তা করে নাই বলিয়া আরও কয়েক- 
জনের শাপ্ত হইল। কিম্তু বিদ্রোহের শিখা ক্রমেই লেলিহান হইয়া উঠতে লাগিল । 
ইতিপূর্বে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অপর প্রান্তে দেশীয় সেনাদলের মধ্যে জাতি ও 
ধর্মনাশের আশঙ্কা ভীষণভাবে কাজ কাঁরতে আরম্ভ কাঁরয়াছিল। প্রধান সেনাপতি 
যখন পরিদর্শন উপলক্ষে মার্চ মাসে অদ্বালায় উপাস্থিত হন, তখন পাঁরম্কাররূপে 
জানা গেল যে এদেশেও 'বরন্তি ও অশান্তির জীবাণ্ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। 
টোটা ব্যবহারে এখানকাব সৈন্যগণ 'বশেষ আপান্ত করিতে লাগল ॥ যখন তাহাদের 
আপাত্ব মিথ্যা ও কুসংস্কার-মূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইল, তখন প্রকৃতই 
আগ্মকাণ্ড আরম্ভ হইল, ১৭ই এপ্রল তারিখে সরকারী গুহসমূহ ও কাঁতিপয় 'দিবস 
পরে আরও কয়েকখানা দেশীয় সেনাবাস ভস্মীভূত হইল। 

এইরপে বিদ্রোহের আগুন ক্রমেই প্রবলতর বেগে জয়া উঠিতে লাগিল, তাহার 
উপর আবার দ:ষ্ট কুচক্রী লোকেরা নানারূপ গুজব রটনা করিয়া সৈন্যদের মন আরও 
উৎ'ক্ষপ্ত কাঁরয়া তুলতে লাগিল। জনরব উঠিল যে হিন্দুর জাতিনাশ কারবার সঙ্ক্প 
কারয়াই সরকার বাহাদুর এরূপ টোটা প্রয়োগ কারবার আয়োজন করিয়াছেন ; তাহাতে 
সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহারা আবার গবাদ্ছিচুর্ণ আটা ও ময়দার সঙ্গে মিশাইবার ও ই'দারার 
জলে ফে'লবার ব্যস্থা করিয়াছেন। জাতিধর্ম আর রহিল না। 

ব্যাপার ক্লমেই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে । হতবৃদ্ধি ইংরেজ কর্মচারিগণ অবস্থা 
বুঝিতেছেন, ঠকম্ত কোনো ব্যবন্থা কাঁরিয়া উঠতে পারিতেছেন না। ক্রমে তাহাদের 
সমস্য আরও বাঁড়য়া গেল। তাঁহারা দৌখলেন সমগ্র উত্তর-পাণ্িম প্রদেশের গ্রাম হইতে 
গ্রামান্তবে চাপাট ?বতঁরিত হইতেছে ; বুঝলেন ইহার অর্থ-_সরকার ধম“নাশের চেষ্টা 
কারতেছেন, এইরূপ আশঙ্কা উদ্রিন্ত কারয়া আপামর সর্বসাধারণকে গবরন্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 
অস্ব্রধারণে প্রণোদিত করা ॥ কিন্তু প্রতীকারের তাঁহারা কোনো উপায় নিধারণ কারতে 
পারিলেন না। 

ইতিমধ্যে উত্তেজনার স্রোত যাইয়া দিল্লীর জনসত্বকেও নূতন আশার হিলোলে 
1ব?লত কারয়া তুঁলিয়াছে। মোগল-গৌরবের ধ্বংসাবশেষ গায়ে মাখিয়া তখনো বন্ধ 
বাহাদুর শাহ ইংরেজের অন্গ্রহে দিল্লীর মসনদে আঁধাচ্ঠিত 'ছলেন। সমগ্র দেশব্যাপী 
একটা বিপুল বিদ্রোহ শীঘ্রই জবলিয়া ডীঁঠবে, আবার হয়তো দিল্লীর নষ্ট-গৌরব 
পুনরুদ্ধার করা যাইবে, এই আশায় বাহাদুর শাহের অনুচর ও পাম্বচিরগণ উৎফুল্ল হইয়া 
উঠিলেন। র'শিয়ার সম্মাট ইংরেজগণকে বিতাড়ত কারবার জন্য সদলবলে ভারতবর্ষের 
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দিকে ধাবিত হইবেন, এই আশার বাণণও চততর্দকে রাম্ট্র কয়া দেওয়া হইল। দিল্লীতে 
গোলা-বার্দ, অস্ব্রশব্ের প্রায় অফুরন্ত একটা ভাণ্ডার ছিল। এই অশ্ত্রাগার 
রাজপ্রাসাদেরই একপ্রকার অন্তুভূন্ত । অথচ, যাহাতে ইহা শনুহপ্তে পাঁতিত না হয় তজ্জন্য 
গবর্নমেন্ট ফোনো বন্দোবস্ত করেন নাই। এখন দিল্লীর সংবাদ পাইয়া তাঁহারা 
বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিলেন । 

এদিকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরও পাকিয়া উঠিতে লাগিল। অনেক দিন 
হইতে নানা সাহেব গবনমেপ্টের বিরুদ্ধে ভীষণ প্রাতাহংসা পোষণ কারয়া 
আঁসিতেছিলেন। এখন এই সুযোগ দেখিয়া তিনি বীঞুর, কাজিপি, দিল্লী, লক্ষে 
প্রভীত গ্থান ঘুরয়া দেশীয় রাজন্যবর্গকে গবনমেন্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত কারতে 
লাগিলেন । 

ব্যাপার বুঝরা অযোধ্যার শাসনকতাঁ হেনরি লরেন্স অযোধ্যাবাসশীদিগকে শান্ত ও 
আশ্বস্ত কারবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কমণ্যুত দেশীয় সৈনাদগকে আবার কর্মে 
[নিযুস্ত করিয়া, নবাব ও তাঁহার অধনচ্ছদিগের পেশ্সন দানের সুব্যবস্থা করিঘা ও 
হৃত-সম্পা্ত এবং ভূস্বামীদিগের সম্পত্তি ফিরাহয়া দিবার আশা ও আশ্বাস দান কারয়া 
তিনি অনেক পাঁরমাণে কৃতকার্যও হইলেন । 

িল্তু গবর্নমেন্ট একটা ভুল করিয়া বাঁসলেন। প্রধান সেনাপাতি, গবন“র জেনেরল 
কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে তলে তলে ব্যাপার এমন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 
যে সকল সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা 'দিয়াছিল, এতদিন পযন্ত ইহারা 
তাহাদিগকে কোনো শাস্তই দেন নাই। যখন শাস্তি প্রবান করতে অগ্রসর হইলেন, 
তখনো কোনো কঠিন ব্যবস্থা করিলেন না- শুধু বিদ্রোহখদিগকে কর্মচ্যত করিলেন। 
তাহারা যেন স্বাধীন হইয়াছে, এইরূপভাবে সগৌরবে সদর্পে চলিয়া গেল। যে-দকল 
দেশীয় সৈন্য তখনো প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হয় নীই, তাহারা যখন দেখিল যে, 
অপরাধীদের ফাঁস নহে, শুধ্ কমণ্চুতি-রূপ শান্ত ঘটিয়াছে, তখন তাহারা মনে কারল 
সরকার বাহাদুর ভয় পাইয়াছেন। সরকারের শাস্তর উপর আর তাহাদের বিশেষ 
কোনো শ্রদ্ধা ভয় রহিল না। 

ক্মেই বিদ্রোহীদের সাহস বাঁড়তে লাগিল। গুপ্ত নিছে পারত্যাগ কারয়া তাহারা 
প্রকাশ্য শত্রুতা কারিতে আরন্ত করিল । লক্ষ্টোয়ের ৪৮নং দেশীয় পদাতিক সৈন্যদলের 
মধ্যে প্রথমেই বিদ্রোহের সচনা হইল । ডান্তারখানায় যাইয়া ডানার ওয়েলস ওষধের 
একটা বোতল তুলিয়া লইয়া মুখে ঢালিলেন। হিন্দু রোগীরা শিহরিয়া উঠিল, 
তাহাদিগকে এইভাবে উচ্ছিষ্ট খাওয়ান হয়। চক্ষুর নিমেষে কথাটা গিপাহ্শীদগ্ের 
কানে গেল, আর জাতিনাশ হইতেছে বলিয়া একটা ভশষণ কোলাহল পাঁড়য়া গেল। 
তখনই আসিয়া কর্নেল সাহেব তাহাদের সম্মুখে ওষধের বোতলটা ভাঙিয়া ফেলিলেন, 
ডান্তার ওয়েলসকে ভসনা কারলেন, কিন্তু অশান্তর 'বশেষ কোনো নিবত্ত ঘটিল 
না। কতিপয় দিবস পরেই ওয়েলসের বাঙলা আগ্রতে ভল্মীভুত হইল। তখন আর 
বুঝিতে ধাকী রাঁহল না যে সৈন্য-দল অসন্তুষ্ট ও বিরন্ত হইয়া পাঁড়য়াছে। 'কিচ্তু 



তখনো প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহের বহি জবলিয়া উঠিল না। মে মাস আসিল ; নবসংগ:হগত 
সৈন্যাঁদগকে টোটা ব্যবহার কারবার আদেশ দান করা হইল। তাহারা অস্বীকার 
কারশ। পরবতাঁ দিবস শুধু তাহারা নহে, সমগ্র হিম্দুর-দলই টোটা ব্যবহারে ভীষণ 
প্রতিবাদ করিতে লাগিল । লরেন্স প্রথমবার মিষ্ট কথায় তাহাদের আপাতত খণ্ডন 
করিবার চেষ্টা কারিলেন, 'কিন্তু কোনো ফল হইল না। ওরা মে, রাববার দিবস, দেশশয় 
সৈন্যগণ যেন প্রকাশ্যভাবেই 'বিদ্বোহিতা করিবে বলিয়া বোধ হইল । লরেন্স শুনিলেন, 
তাহারা কর্মচা'রাদগরকে হত্যা করিবে বলিয়া শাসাইয়াছে। কালাবলম্ব না করিয়া তিনি, 
য়ে কয়জন সৈন্য তখনো তাঁহার 'দিকে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া বিদ্রোহশীদগের 'দিকে 
ধাবমান হইলেন। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ধনাইয়া আসিয়াছে, তখন উভয় পক্ষের 
সাক্ষাৎ হইল। অন্ধকারে শন্তু-সংখ্যা ঠিক করিতে না পারিয়া 'বিদ্রোহশ-দল ভীতচকিত 
হইয়া চতু্দকে সাঁরয়া পাঁড়তে লাগল। যাহারা পলাইতে পারল না, তাহারা 
আত্মসমর্পণ কারল । এই ঘটনার অব্যধাহত পরে, ১৪ই মে তাপিখে, 'মরাটে প্রকাশ্য 
[বিদ্রোহের অভিনয় সংঘাঁটত হইল । 

[বদ্রোহিগণ জেল ভাঙিয়া কয়েদ খালাস করিল, ছাউনির মধ্যাদয়া প্রচণ্ড বেগে 
অগ্রসর হইতে লাগল; যেখানে ইয়ঃরোপীয়দের পাইল, সেখানেই তাহাদগকে কাটিয়া 
রন্তুনদী প্রবাহিত কারতে লাগিল। শেষে দিল্লস্থিত দেশীয় সৈন্যবৃন্দকে উত্তোজত ও 
উৎক্ষিপ্ত করিবার জন্য দিল্লশর দিকে ধাবমান হইল । অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হইয়া 
ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণ 'দিল্লশ রক্ষার কোনো বন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না। অনেকেই 
স্ত্ঁলোক, বালক-বালিকা পষপ্ত 'বিদ্রোহদের হাতে প্রাণ হারাইল। শেষে আত্মরক্ষা ও 
দু্গক্ষা উভয়ই অসম্ভব দোঁখয়া তাঁহারা অস্ত্রাগার কামান দাগিয়া উড়াইয়া দিয়া 
যথাসন্তব সংগোপনে দিল্লী ত্যাগ কারলেন। ক্রমে উত্তর-পাঁন্ম প্রদেশের সকলগ্ীল 
হাউীনিই ধবদ্রোহগীদগের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে যোগদান কারিল। ইংরেজগণ নানাম্থানে 
অশেষ লাঞ্চনা ভোগ করিয়া আবাল-বংম্ধ-বাঁণতা শত্রুর হাতে প্রাণ হারাইল। নানা 
চ্ছানের 'িবদ্রোহাগ্র প্রঙ্গঝীলত হইয়া উঠিল । কিন্তু 'দিল্লীই তাহাদের প্রধান কেন্দ্রস্থান 
হইয়া দাঁড়াইল। পঞ্জাবে দেশীয় সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিয়া, স্যার জন লরেন্স 
তাহাদগকে অনেকটা শাসনে আনিতে সমর্থ হইলেন । এাঁদকে শিথ এবং আফগান 
সৈন্যগণও বিদ্রোহদিগের সঙ্গে যোগদান করিল না। 

অযোধ্যা এবং রোহিলখণ্ডের আপামর সর্বসাধারণই যেন উন্মত্তভাবে বিদ্রোহণদের 
হাতে বম্প প্রদান কাঁরল। বোঁরলির নবাব এবং অযোধ্যার বেগমও বিদ্রোহীদিগের 
সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে যোগদান কারলেন ৷ স্যার কিন ক্যাম্পবেলকে তাহারা দুই-দুইবার 
[বশেষর্পে ব্যস্ত কাঁরয়া তুলল । কিন্তু দিল্লী, কানপুর এবং লক্ষেদীতেই "বিদ্রোহের 

তুমূল কাণ্ড সংঘটিত হইতোছিল। ৬ই জুন তাঁরখে কানপুরের সৈন্যগ্গণ বিদ্রোহ- 
পতাকা উদ্ভীন করে । তাহারা পেশবা বাজী রাওয়ের দত্তক পত্র ধশ্দৃপন্থ ডাকনাম 
নানা সাহেবকে মহারাম্ট্রীয়াদগের পেশবা বলিয়া ঘোষণা করিল। বদ্রোহসীদগের 
হস্তে িত্কীত পাইবার কোনোই সম্ভাবনা নাই দেখিয়া কানপ.রের ইয়ুরোপায়গণ 



দশ 

নানা সাহেবের নিকট আতখ্মসমপ্ণ করেন। কথা থাকে, তাহাদিগকে তান জলপর্থে 
নিরূপদে এলাহাবাদ পযন্ত যাইতে দিবেন। তাঁহার কথায় বিশবাশ করিয়া ইংরেজগণ 
স্বী-পুত্র সমভিব্যহারে নৌকায় যাইয়া আরোহণ কারিলেন। আর অমাঁন তর হইতে 
বন্দুকের খেলা চলিতে লাগিল। নিরপরাধ হতভাগ্যদের রন্তে নদীর জল লাল হইয়া 
উাঠল--একাটিমান্ত নৌকায় কয়েকজন মাঝি ব্যতীত এই ভনষণ কাপুরুষোচিত আক্রমণ 
হইতে কেহই রক্ষা পাইল না। এই ভাষণ বাতা পাইয়া এখনও যাহারা কানপুরে 
নানা সাহেবের হস্তে বন্দ রহিয়াছে, তাহাদিগের লোমহণ পাঁরণাম চিন্তা কাঁরয়া 
সমগ্র ইংরেজ সমাজ ভয়ানক বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ১৫ই জুলাই তাঁরখে জেনেরল 
হ্যাভলক্ আসিয়া কানপুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন নিরুপায় দেখিয়া 
নিষ্ঠুর মনষ্যত্বছীন নানা সাহেব একশো পশ্টশজন স্বীলোক ও বালক-বালিকাকে 
পশুর মতো হত্যা কাঁরলেন। 

দিল্লীই 'বিদ্রোহশীদগের প্রধান আত্ডা, দিল্লী হগ্তগত কারতে না পারলে শখগ্র 
বিদ্রোহ দমনের সম্ভাবনা নাই। ৩১শে মে তাঁরখে জেনেরল বানর্ড দিল্পশ অভিমুখে 
প্রস্থান কারলেন। ব্রিগোডয়ার উইলসনের অধখনেও গিরাট হইতে একদল ইংরেজ সৈন্য 
প্রাতাহংসায় উন্মত্ত হইয়া 'দিল্লশ আভমুখে ধাবমান হইল। গাজউীদ্দন নগর হইতে 
মাইলখানেক দুরে 'িন্দান: নদশ প্রবাহত । বিদ্রোহণরা আসিয়া এই নদীর অপর পারে 
আক্লমণকা'রিগণকে প্রাতিহত করিবার জন্য ঠিক হইয়া বাঁসয়া রহিয়াছে । ইংরেজদিগকে 
দেখিয়াই তাহারা কামানে আগ্নিসংযোগ কাঁরল। ইংরেজ সৈন্যগণও আঁবিলশ্বেই 
প্রত্যাহবান কাঁরল। ইতিমধ্যে কর্নেল ম্যাকোঞ্জ এবং মেজর টুমও আসিয়া 
বদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। অ.নকক্ষণ পযন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যখন 
বিদ্রোহীরা দখল যে আর জয়লাভের সপ্তাবনা নাই। তখন তাহারা হটিতে লাগিল। 
কিম্তু ইংরেজ সৈন্যের 'বপূল বিক্ুমে তাহারা ছন্রভঙ্গ হইয়া পাঁড়ল। 

শ্রান্ত-ক্লান্ত ও আহত ইংরেজ সৈন্যগণ 'বজয়লব্ধ ভুমিতে নিশিযষাপন কারলেন। 
এদিকে পলাতক বিদ্রোহিগ্রণ 'দিল্লশতে পেশীছিলে, পরাজয়ের জন্য ধিক্কার দিয়া দলবদ্ধ 
কাঁরয়া তাহাদগকে আবার অদ-্ট পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইল। আবার আসিয়া 
নদীর অপর পার হইতে তাহারা ইংরেজ সৈন্যের গ্রাত গুলিগোলা বর্ষণ করিতে 
লাগিল। অনেকক্ষণ ধাঁরয়া যুদ্ধ চলিল। এবারও ভাগ্যলক্ষমী তাহাদের উপর তেমনই 
অপ্রসন্ন রাঁহলেন। অনেক হতাহত ফেলিয়া 'বিদ্রোহগণ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন 
কারল। ৫ই জুন তাঁরখে বানর্ডি আ'সয়া উইলসনের বিজয় সৈন্যের সঙ্গে যোগদান 
কারলেন॥ শেষে সকলে 'মালয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । বিদ্রোহগ-দল 
দল্লশর উত্তর-পশ্চিম কোণে পাঁচ মাইল দ;রবতাঁ বাদলকা সরাই নামক স্থানে সুর'ক্ষত 
হইয়া অবস্থান করিতোছল। ৮ই জুন তারিখে ইংরেজ সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে 
আক্রমণ কাঁরল। অনেক রক্তপাত করিয়া, অনেক জীবন বিনষ্ট কারয়া বিদ্রোহীরা 
আক্রমণকারাদের শান্ত পরাক্ষা করিল--কিন্তু শেষে আর তাহাব। শত্রুর গোলাগুলির 
সম্মুখে মুূহূর্তও তিদ্টিতে পারিল না; যে, যে-পথ পাইল, সে, সেই-পথ দিয়াই 



এগার 

দিল্লী অভিমুখে ধাবান হইল । 
অতিমান্ন আৰ্রান্ত হইয়া পড়লেও, শন্তুকে নণ্টশান্ত পুনরুদ্ধার করবার মতো সময় 

ও সুযোগ দান কাঁরতে আনচ্ছুক হইয়া বানর্ডি তখনই দুইপথে দিল্লীর দিকে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অবিলম্বে দুইপক্ষে ভীষণ আগ্রর খেলা চলিতে লা।গল। 
আবিশ্রান্ত ঝোলঘণ্টা হাঁ(িয়া ও যুদ্ধ করিয়া বেলা পাঁচটার সময় ইংয়ে সৈন্য আঁনতবল 
শত্রুকে পরাস্ত করিয়া বিজয়োল্লাস কারয়া উঠিলেন। সংখ্যায় অগাঁণত হইলেও 
বিদ্বোহীরা আপনার স্থান রক্ষা কাঁরতে পাঁরল না-_পলাইয়া যাইয়া দূ্গাভ্যন্তরে 
আশ্রয় লইল। 

তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসে নাই। সমস্ত দিনের অমান্ীষক পাঁরিশ্রম, 
অনাহার ও আঁবশ্রামের পরে ইংরেজ সৈন্য দিল্লীর তোরণ দ্বারের সম্মখে শাবির "স্থাপন 
কাঁরয়া এক রান্র মতো বিশ্রাম কাঁরতে প্রস্তুত হইল । তাহাদের মন আজ অনেক 
পাঁরমাণে শাস্ত ও আম্বন্ত__ঝবাস আছে, আবলম্বেই তাহারা প্রাচীরাভ্যন্তরে প্রবেশ 
কাঁরতে পাইবে। 

এদকে, মিরাটে বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়াই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসনকত 
মিঃ কল:ভন আগ্রাবাসী ইংবেজাদগকে লইয়া কর্তব্য নিধরিণেয় জন্য এক সভা আহবান 
কারলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সকলে যাইয়া দুর্গে আশ্রয় লইবেন, 'কিম্তু ইহাতে 
বিদ্রোহশীদগের সাহস আরও বাড়িয়া যাইবে মনে করিয়া অনেকেই এ প্রস্তাবে আপাত্ত 
কারলেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর অনেক মিষ্ট কথায় দেশীয় সৈন্যগণকে প্রবুদ্ধ কারবার 
চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তিনি বুঝলেন, শুধু যে কয়েকজন ইংরেজ আছেন, তাহাদের 
শান্তর উপর নিভ'র না করিয়া সিম্ধিয়া হোলকার এবং ভরতপরের রাজার 'নিকটও 
সাহায্য প্রার্থনা করা আবশ্যক ।॥ সাহায্য প্রার্থনা করা হইল-_তাঁহারাও আনন্দাচত্তে 
সহায় হইলেন । আগ্রার সম্বন্ধে কলভিন- অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন । 

কিন্তু শনঘ্ই আ'লগড়ের বিদ্রোহ-সংবাদ আসয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। 
এখানকাব দেশীয় সৈনাগণ অনেকদিন পযন্ত প্রভূভান্ত ও 'িশ্বস্ততার প্রযাণ "দয়া 
আদসিতেছিল। এমন কি জনৈক ত্াঙ্ধণ তাহাদিগকে বিদ্রোহে লিপ্ত করবার জন্য 
উত্তোজিত করিতোছিল বলিয়া তাহারা তাহাকে ধরাইয়াও দিল। কন্তু 'বিচারান্তে যখন 
্রাঙ্মণের ফাঁস হইল । তখন তাহার কাম্পত দেহের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া 
জনৈক সিপাহী চকার করিয়া উঠিল--এঁ দেখ আমাদের ধমরক্ষার জন্যই 
আজ ব্রাহ্মণের প্রাণ গেল!” অমান তাহাদের রুদ্ধ রোষ ও ঘৃণা প্রদীগ্ত হইয়া 
উঠিল; কর্তৃপক্ষদগকে তাহারা প্রাণে মারিল না সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে বাহচ্কৃত 
করিয়া দিয়া, আপনারা বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগদান করিবার জন্য সদর্পে দিল্লীর 
আভমূখে রওনা হইল। এইভাবে সুধু যে আলিগড়ই কর্তৃপক্ষের হস্তচ্যত হইল 
তাহা নহে; মিরাট ও আগ্রার মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের পথও বন্ধ হইল 
এবং ইহাদেয় দণ্টান্তে উত্তোজত হইয়া ক্রমে তাহারা ব্দলন্দ শহর এবং মৈনপরীও 
বিদ্রোহ হইয়া উঠিল। আগ্রায় একটা ভীষণ আতঙ্কের প্রবাহ ঝাঁহল-_গাঁড়-গাঁড় 

সিপাহী যুদ্ধ (২য় )--ক 



বার 

স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা আসবাব-পনত্র আনিয়া দ্গভ্যিন্তরে আশ্রয় লইলে লাগিল । 
নিরস্ত্র ভরত দেশীয় অধিবাসিবুন্দ যাইয়া যেখানে পারিল, আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে 
লাগিল। প্রত্যেক ইংরেজ রিভলবার ও তলোয়ার হস্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল । 

৩০শে মে তারিখে মথরায় নিযুক্ত দর্গরক্ষায় সৈন্যদল বিদ্রোহণী হইয়া উঠিল। 
তাহাদের দণ্টান্তে উত্তোঁজত হইয়া ভরতপুরের রাজা যে দল পাঠাইয়াছিলেন এবং 
যাহাদের উপর এতটা আস্থা গ্থাপন করা হইয়াছিল, তাহারাও ক্ষেপিয়া উঠিয়া 
কম চারিদিগকে তাড়াইয়া 'দিল। চতুর্দিকের অবস্থা দেখিয়া আগ্রার দেশশয় সৈন্য- 
দিগকে 'নিরস্ত করা হইল--আবার আগ্রাবাসণরা হাঁফ ছাড়লেন । কিন্তু সে মৃহূতের 
জন্য । অচিরেই রোহিলখণ্ড হইতে ভষণ সংবাদ আসল, মথুরায় বিদ্রোহের 
সংবাদ পাইয়াও শাজীহানপুরের 'সিপাহীগণ কয়েকদিন পরাস্ত বেশ শান্ত-শিষ্টই গছল ; 
কিন্তু শেষে যেন আর তাহাদের সহ্য হইল না, ৩১শে তারিখে তাহারাও ক্ষোঁপিয়া 
উ্চিল। কয়েকজন ইংরেজ 'বিদ্রোহশীদগের হাতে প্রাণ হারাইল। আর কয়েকজন 
কোনো প্রকারে পলাইয়া যাইয়া অযোধ্যা প্রদেশের পোবাইন রাজার নিকট 
আশ্রয় ভক্ষা করিল। রাজা সে আশ্রয় 'দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। তখন 
আশায় বুক বাঁধিয়া, পূর্ণ একটি 'দিন ও একটি রান্র নানা দুঃখ কস্ট সাঁহয়া, 
তাঁহারা অযোধ্যার মোহামদি নামক স্থানে আসয়া পেশীছলেন। এখানে দ্বিতাঁয় 
একদল ইংরেজের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাং হইল। তখন উভয়-দল একত্র হইয়া 
আরঙ্গবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল । &ই জুন তারিখে, যখন তাঁহারা আরঙ্গাবাদ 
হইতে মাত্র অধ মাইল দরে, তখন পশ্দ্ধাবনকারী সপাহীরা আ?সয়া তাহাদের 
উপর আগ্নবন্টি আরম্ভ কারল। উপায় নাই দেখিয়া সকলে (দলে স্ত্রীলোক ও 
বালকের সংখ্যাই অনেক ছিল ) মিপিয়া এক বক্ষ তলে বসিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা 
কারতে লাগলেন। এমন সময় আতভায়ীরা আসিয়া তাহাদের রন্তে পাথবা রাঁজিত 
কারল। 

এঁদকে রোহলখণ্ডের রাজধানী বেরালি লইয়া সরকার বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
পড়লেন । এখানে কমনিশনরের বাসস্থান এবং 'তিনদল দেশীয় সেন্যও বাস করিয়া 
থাকে ; দমদমের সেই লস্করের কথা শ্নয়া প্রথমতঃ এখানেও বেশ একটু উত্তেজনার 
লক্ষণ দেখা 'দিয়াছিল, কিন্ত শেষে যেন সে ভাবটা অনেক পাঁরমাণে মন্দীভূত হইয়া 
আসিল। ২৯শে মে পযন্ত বেশ কাটিল। কিন্তু সেইদিন শুনা গেল, যে সেইদিনই 
দেশীয় পদাতকের দুইটি দলই অস্ত্রধারণ করিবে । বাকী দলটি অ*বারোহী। কিন্তু 
সেইদিন কিছুই হইল না। ৩১শে মে তারিখে সংবাদ পাওয়া গেল যে আবিলম্বেই 
পদা?তকের-দল বিদ্রোহখ হইবে । ইংরেজ-দলের নেতা 'কাণ্থেন ম্যাকেঞ্জি প্রস্তুত হইবার 
জন্য উঠিলেন। অনাঁন সংবাদ আসিল, বিদ্রোহ আবন্ত হইয়াছে ৷ তাঁহার অশ্বারোহাীদের 
উপর তাঁহার ঝড় ভরসা ছিল; কিন্তু যাইয়া দেখিলেন, তাহারাও বিদ্রোহীদের সঙ্গে 

যোগদান কাঁরয়াছে। অনেক বুঝাইলেন, প্রথমতঃ তাহারা ইতস্ততঃ কারিল, শেষে 

ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন নিরুপায় কাপ্ডেন ষে তেইশজন সিপাহী এখনও 'ঝ্*বাস রক্ষা 



তৈর 

করিতোঁছল, তাহাদিগকে লইয়া নোৌনতালের দিকে প্রস্থান করিলেন। হতাবশিষ্ট 
ইয়ুরোপাীয়েরা ইতিপুবেই সেইদিকে ছুটিগ়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বোরুলিতে খান 
বাহাদুর খান নামক জনৈক গ্রবন“মেণ্টের পেন্সনভোগণ মুসলমান আপনাকে রাজ- 
প্রতীনাধ বাঁলয়া ঘোষণা করে এবং যে সকল ইয়ুরোপাঁয়াদিগকে হাতে পায় তাহাদিগকে 
পশুর মতো হত্যা করে। 

পরবতর্ঁ দিবস ১লা জুন তারিখে, ঝুদায়ূনের 'সিপাহশী-দল বিদ্রোহ? হইয়া উঠে । 
ম্যা(জস্ট্রেট: উইলিয়ান: এডওয়ার্ডস: সেখানে সম্পার্ণ এক।কী ছলেন, অন্য কোনো 
ইয়রোপায়ই সেখানে ছিল না । এতাঁদন পর্যন্ত তিন অকুতোভয়ে শাস্তরক্ষার চেষ্টা 
কারয়া আ।সতোঁছলেন, এখন চতুদ্কি হইতে বোঁষ্টত হইয়া তিন আর 'তী্টিতে 
পারলেন না। 

এতাঁদন পর্যন্ত মুরাদাবাদে অনেক শাস্তি ও শঙ্খলা ছিল। জজ উইলসনের 
চরিন্রের মাহাজ্ম্যে মুগ্ধ হইয়া দেশীয় সেন্যগণ শুধু যে নীরবে ঝাঁসয়া।ছল তাহা নহে, 
তন 'তিনবার তাহারা বাঁহর্বিঘ্রোহশীদের আরুমণ হইতে মুরাদাবাদ রক্ষাও কাঁরয়াছে । 
[িন্তু শেষে আর সংকামক ব্যাধি হইতে তাহারাও নিতকৃতি পাইল না। বোঁরালির 
সংবাদ পাইয়া তাহারা বিশেষরূপেই িচ।লত হইয়া উঠল, এবং ৩রা জুন তারিখে 
1বদ্রোহের পতাকা তুলিয়া দাঁড়ীহল। শহরখয় লুটতরাজ পাঁড়য়া গেল, ইংরজ 
কর্মচাঁরগণ প্রাণ লংয়া পলাইলেন । 

মুরাদাবাদের পতনের সঙ্গে স.দই রো'হলখণ্ডের ইংবেছদ শাসন বিলুপ্ু হইল । 
খান্ বাহাদুর খান আপনাকে রাজ-প্রাতীন।ধ ঝপয়া ঘোঁবত কারলেও নকলে তাহার 
শাসন মানণ না। চতু।ণকে ভীষণ অরাঞ্জকতার মহাগারী চলতে লাগল । 
মুসলমান হনপ্তে হিন্দ্া।গের লাঞ্ছনা ও দুগ্গীতির সামা রহিল না। চতুকে একটা 
ভীবণ হাহাকার পাড়া গেল। 

ফরক্কাবাদে ১৩নং দেশণয় পন্যাতক প্রাত।ষ্ঠত ?ছল। বিশেষ রাঞভন্ত না হইলেও 
তাহারা অনেকাঁদন পর্যন্ত বাধ্য ও বশীভূত ব।হল । ১৬ই জুন তাহারা আঁধনায়ককে 
গানাইণ যে সীতাপুরের বিদ্রোহী-বল তাহাদিগকে আপনাদের উত্তিন কমা শীদিগকে 

হত্যা কারবার জন) আহ্বান করয়াছে। কিন্তু তাহারা 'বিদ্রোহীদ,গর সঙ্গে যোগদান 
না কারয়া কোম্পানর জন্যই লড়াই কারবে। কিনতু দুইদিন যাইতে-না-যাইতেই 
তাহারা অধ্যক্ষকে জানাইণ যে আর তাহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন কাঁরতে পারিবে না, 
এবং তাঁথাকে যাইয়া দুগভ্যন্তরে আশ্রয় লহতে পরামশ দিল। কর্নেল স্থ. তাহাদের 
পরামশনি:যায়শ কার্য ক'রতে মুহূর্ত মান্্র বিলম্ব কানলেন না। তাঁহার সঙ্গে প্রায় 

সত্তর জন যুদ্ধাক্ষণ ইংরেজ ছিলেন; ইহার উপর আবার অস্তশস্তেরও শোচনীয়রূপে 
অভাব ?ছল। তথাপি তাঁহারা আরুমণের জন্য প্রন্তুত হইয়া বাঁসলেন। লু!প্ঠত 

দ্রব্যের বিভাগ লইয়া অনেকাঁদন পর্যন্ত আপনাঁদিগের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি করিয়া, 

অবশেষে ২৭শে জুন তাঁরখে বিদ্রোহী ।ল দুর্গ আকুমণ করতে উদ্যত হইল। 

চরাঁদন পর্যন্ত তাহার গোলাবর্ধণে দুর্গবাসীদণের বিশেষ কোনোই অনিষ্ট 



চোদ্দ 

হইল না। পণ্ম দিবসে তাহারা নূতন প্রণালশতে দ্ধ আরম্ভ কারল। এবার 
দুর্গবাসবদিগের অনেকেই হতাহত হইতে লাগিল । এইভাবে আরও কয়েকাঁদন যুদ্ধ 
চলিল। অবশেষে যখন কর্নেল স্মিথ বুঝিলেন যে তাঁহার জনবল অত্যন্ত কাময়া 
গিয়াছে, রসদাদিও অগ্রতুলতা ঘটিয়াছে, তখন তান দুর্গ হইতে পলায়নের পথ 
খ"জিতে লাগিলেন । 

দুর্গপ্রাকারের নিয়দেশে তিনখানা নৌকা বাঁধা ছিল। ৩রা জুলাই রান্রযোগে 
দৃর্গবাসীগণ যাইয়া ধীরে ধীরে নিঃশন্দে নৌকায় অবতরণ কারলেন। তখন রান্র 
প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে, উষার মালন আলোকে ইংরেজ-শোঁণত-লোলপ 
[সপাহনরা দৌঁখতে পাইল, তাহার্দের শিকার পলাইয়া যাইতেছে । "মার, মার» রবে, 
তাহারা পশ্চাম্ধাবন করিতে লাগিল। হঠাৎ একটা নৌকা চড়ায় লাগিয়া গেল। 
ইহার লোকদিগকে অন্য নৌকায় স্থানান্তীরত করিতে যে সময় লাগিল, তাহাতে 
িপাহপগণ আসিয়া পাঁড়য়া আগ্রিবণ্ট আরন্ত কাঁরয়া দিল। তাড়াতাড়ি অন্য দুইখানা 
নৌকা ছহৃটয়া চলিয়া সংগ্রামপুর পর্যন্ত যাইয়া পেশছিল । 

এখানেও আবার অন্য একখানা নৌকা চড়ায় লাগিয়া গেল। চতু্পার্শের 
আঁধবাসীবন্দ আসিয়া তাঁহাদগকে ঘিরিয়া ফেলিল। নৌকায় কয়েকজন সাহসী 
ইংরেজ-পুরুষ ছিলেন ; তারে লাফাইয়া পাঁড়য়া তাঁহারা আক্রমণকারধীদগকে অনেকদুর 
পর্ষস্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন, কিন্তু ফিরিয়া অসিয়া দেখলেন, নৌকাখানা অনেক 
দূরে চলিয়া গ্িয়াছে। তাঁহারা হতাশ হইয়া কি কাঁরবেন ভাবিতে লাগিলেন, 
এমন সময়ে দুই নৌকা বোঝাই 'সিপাহগর-দল আসিয়া তাঁহাঁদগকে আক্রমণ কাঁরল। 
আর উপায র নাই দোঁখিয়া দলপাঁতি রবার্টসন: স্ত্রীলোকাঁদগকে ছেলেপুলে লইয়া নদীতে 
পাঁড়য়া প্রাণত্যাগ করিতে পরামশ দিলেন । অনেকেই তাহা কারলেন ; অবশিম্টগ্রণ 
কেহ বা সেখানেই হতাহত হইয়া পাড়া রাহলেন, কেহ বা বন্দী হইয়া ফরাক্কাবাদের 
নবাবের সমীপে উপনীত হইলেন, সেখানে নানা লাঞ্না ভুগিয়া তাঁহারা প্রাণ হারাইলেন। 
আর বাকী যাহারা, তাহারা স্রোতঃস্বতীর খরম্েতে ভাসিয়া অতল জলে 
ডুবয়া গেলেন । 

ফরকাবাদের নবাব দেশীয় কর্মচারশীদগকে আপনার অধীনে চাকুরি গ্রহণ কারিতে 
প্ররোচিত কাঁরলেন ও যেখানে গ্রস্টান লোক পাইলেন, সেখানেই তাহাদিগকে হত্যা 
কাঁরয়া আপনার পাশ1বক-প্রব্াত্তর পরিচয় দিতে লাগিলেন । 

ফতেগড়ের বিদ্রোহের ফলে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবতা দোয়া প্রদেশ হইতে ইংরেজের 
শাসন একেবারে অন্তাহহত হইল । 

বিদ্রোহের বন্যা ক্লমেই সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলতে লাগল । গোয়ালিয়রের 
[সান্ধয়া এবং তাঁহার প্রধানমন্ত্রী 'দিনকর রাও বরাবরই ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতন ও 
[িদ্রোহশীদগের বিপক্ষ ছিবলন। ইংরেজ স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাগণকে তাঁহারা 
রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। ইহারা আগ্নায় যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পঁড়িলেন। 
কিন্তু লেপ্টেনাপ্ট গবর্নর বলিয়া পাঠাইলেন গোয়ালিয়রে বিদ্রোহ না-ঘটা পযন্ত 



পনের 

তাহাদিগকে সেখানেই অপেক্ষা কারতে হইবে। ১৪ই জুন তারিখে সংবাদ আমিল 
যে ঝাম্সীতে বিদ্রোহশরা লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের আভিনয় করিয়াছে । সেই রানি 
আঁতিবাহিত হইতে-না-হইতেই গ্রোয়ালিয়রবাসী ইংরেজাদগেরও অদ-্ট-আকাশ মেঘাচ্ছন্ন 
হইয়া উঠিল । রান্র নয়টায় তোপ পাঁড়তে-না-পাঁড়িতেই বংশীধ্বনি হইল ও বন্দুক 
হস্তে সিপাহশগণ যে যাহার ঘর ছাড়িয়া মহাকোনণাহলে বাহর হইয়া পাঁড়ল। অধ্যক্ষগণ 
শশব্যস্তে সৈন্যশ্রেণীর দিকে ধাবমান হইলেন, কিন্তু আর শান্ত স্থাপন করিতে পারলেন 
না। সেখানেই তাঁহাদের চারিজন নিহত হইলেন। বন্দুকের আওয়াজ, আগুনের 
হুহু শব্দ, উন্মত্ত 'বিদ্রোহখদের তাণ্ডব চিৎকার শনয়াই ইংরেজ পুরুষগণ যে যাহার 
বাঁড়-ঘর ছাড়িয়া পলাইতে লাগিলেন । কিন্তু পলাইয়া যাইবেন কোথায় 2 চতুর্দিক 
হইতে রন্তলোলুপ 'সিপাহশগণ আসিয়া তাঁহাদের উপর পাঁড়তে লাগল, কল কল 
রবে রক্তনদধ প্রবাহিত হইল । মাত্র কয়েকজন ইংরেজ দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা 
ও তাড়না সাহয়া অবশেষে আগ্রায় যাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। পাঁলাটকাল এজেপ্ট 

ম্যাকফারসন: সাহেবও এইরম্পেই রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু পলায়নের আগে, 
1নজের প্রাণ উপেক্ষা কাঁরয়া তানি যাইয়া 'সিম্ধিয়ার সঙ্গে সাক্ষাং'করেন এবং যাহাতে 
বদ্রোহী-দল ও তাঁহার নিজের সৈন্য গোয়ালয়রের সীমা আতিক্ম করিতে না পারে 
সেজন্য তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ কারবার অনুরোধ করিলেন। ইহা না হইলে ভারতবষ" 
রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পাঁড়ত। ম্যাক্ফারসনের চরিব্রগ্ণে 'সিম্ধিয়া মুগ্ধ ছিলেন, 
সর্কপ্রযত্ধে তান তাঁহার এই অনুরোধ রক্ষা কারবার জন্য চেম্টা কারতে লাগিলেন। 
ইহাতে তাঁহার নজের সমূহ বিপদের আশঙ্কা (ছিল, কিন্তু তিনি ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। 
গোয়ালিয়রের বিদ্রোহঈ-দল ও সৈন্য-সামস্ত যাইয়া যাঁদ ইংরেজ রাজের শন্ুগ্ণের সহিত 
মিলিত হইত, তবে ভারতে ইংরেজ রাজত্ব রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া পাঁড়ত। 

রাজপতনার অবস্থা অনেকটা আশাগ্রদদ । এখানকার রাজন্যবর্গ ইংরেজ-শাসনের 
দকে অনেক পাঁরমাণে আকৃষ্ট ছিলেন। বড়লাট গবর্নর জেনেরেলের প্রতিনিধি 
লরেন্স সাহেবের সৌজন্য ও পাঁরণাম-দর্শিতায় সহজে যে-কেহ বিদ্রোহাচরণ করিবে, 
এমত সম্ভাবনাও বড় বোশ ছিল না। রাজপুতনার কেন্দ্রস্বর্প আঞ্মনীরে অর্থপূর্ণ 
কোষাগার ও অস্ত্রপুর্ণ অস্ত্াগার ছিল। দেশের যত ধন মহাজনেরা এইখানেই 
বসবাস করিতেন। লরেন্স দৌঁখিলেন এরূপ স্থান যর্দি একবার বিপক্ষগণ 
দখল ক।রয়া বাঁসতে পারে, তবে তাহাদের সঙ্গে সহজে আঁটিয়া ওঠা যাইবে না। তাই 
[তিনি ইহার রক্ষার জন্য কৌশল অবলম্বন কারলেন। এখানে একদল সিপাহী ও 
একদল মের সৈন্য 'ছিল। সিপাহীগণ ঘৃণার চক্ষুতে দেখিত বাঁলিয়া মেরগণ তাহাদের 
সঙ্গে যোগদান কারত না। লরেন্স কৌশলে 'সিপাহণদিগকে স্থানাস্তীরত করিয়া আর 
একদল মের সৈন্য আনিয়া আজমীর সুরক্ষিত করিলেন ।, 

[কিন্তু ইহার কাতপয় দিবস পরেই, নাসিকাবাদ নামক স্থানে ইংরেজের যে দেশনয় 
সৈন্য ছিল, তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিল ও গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিয়া কর্মচারীদিগের বাঙলা 
ভূগ্মীভুত করিয়া তাহারা 'দিল্লী অভিম;খে রওনা হইল্| .. 



ঘোল 

সংবাদ আসিয়া যথাসমরে আগ্রায় পৌশছল। শাসনকর্তা কলভিন্ আর নিশস্ত 
বাঁসয়া থাকিতে পারিলেন না। সমন্ভ ইংরেজ বালক-বালিকা-স্নীলোকাঁদগকে 
দুগভ্যন্ত্রে যাইয়া আশ্রয় লইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনণয় 
জিনিসপন্র ব্যতীত অন্য কোনো জিনিসই তাহারা দুর্গে লইয়া যাইতে পারল না। 

আগ্রা রক্ষার জন্য একদল ইয়হরোপীয় সৈন্য ও কোঠার রাজপুত রাঙ্জার প্রোরত 
একদল এবং নবাব সৈফ, উল্লান চালিত একদল সৈন্য ছিল । ৪ঠা জুলাই-এর পরে সন্দেহ 
হইল যে, কোটার সৈন্যগণ হয়ত তেমন বি*বাসী নাই। পরীক্ষার জন্য তাহাঁদগরক 
বিদ্রোহীদের আক্রমণ করবার আদেশ দেওয়া হইল । তাহারা খাইয়া 1বদ্রোহগদের 
সঙ্গে যোগদান করিল। সেইদিন রান্রে নবাব সৈফ- দূল্লাও আসিয়া জানাইলেন যে 
তাঁহার সৈন্যদিগকে আর ধিশ্বাস করা যায় না। কাজেই যাহাতে তাহারা কোনো 
অনিষ্ট করিতে না পারে এই জন্য তাহাদিগকে কেরৌলণ নামক স্থানে অপসত করা 
হইল। ৫ই জুলাই প্রাতে সংবাদ পাওয়া গেল যে বিদ্বোহশীবা আসিয়া আগ্রা আব্মণ 
কারবার উণযোগ কারতেছে, অধ্যক্ষ পল হ্ইল: তাহাদিগকে আরুণণ কারবার সুযোগ না 
দিয়া নিজেই যাইয়া আকুমণ কারার সঙ্কজ্প কারলেন। আটশত মাত্র 'রিটিশ সৈন্য 
তাঁহার অধীনে 'ছল। তাহাই লইয়া তান অপরাহে শত্রুর দিকে অগ্রসর হইলেন । 
তিনমাইল দবে গ্রামের ভিতরে ও বাহদেশে শন্ুগণ অবাশ্থীতি কারতিছিল। তাঁহাকে 
দেখিয়াই তাহারা কামান দাগল, তিনিও প্রত্যুত্তর কারলেন। উভয় পক্ষে ত্মূল 
সংগ্রাম চলতে লাগল । শত্রুগণ সূরাক্ষিত-_ইংবেজ সৈন্য তাহাদের বিশেষ কোনোই 
আনিষ্ট করিতে পারিল না। বনং [নিজেরাই রুমে নিষ্ভেজ ও দূর্বল হইয়া পাঁড়তে 
লাগিল। 

অবশেষে পল হুইল্ যখন দোখলেন যে শন্রুগণ তাঁহার পলায়নের পথ পথন্ত রদ্ধ 
কারবার উপর্ম করতেছে, তখন সৈনাদগকে আগ্নায় প্রত্যাবর্তন করবার জন্য আদেশ 
প্রদান করিলেন। আগ্রা দুগভ্যিন্তব্-বাহিনীদের দু৫খ-যন্ত্রণার কথা বর্ণনার অতীত । 
এই যুদ্ধের উপর তাহাদের সকল আশা-ভরসা নিভভর করিতেছে, জানিয়া তাঁহারা 
উদগ্রীব হইয়া কামান-বন্দুকের গন শুনতে'ছলেন। শেষে উৎকণ্ঠা এতই বোঁশ 
হইয়া পড়িল যে, তাঁহারা যাইয়া দ“দারে দাঁড়াইয়া রণক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া রাহলেন। 
অকস্মাৎ দেখলেন, রুধরান্ত কলেবরে শন্রুকর্তৃক তীব্রবেগে অনুসৃত হইয়া, একদল 
সৈন্য আ'সয়া “তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া গেল" নলিতে বলিতে দ:গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইলেন। 
তাঁহাদের সকল আশা-ভরসা নিমু্ল হইল । তখন তাঁহারা আত্মবিস্মত হইয়া স্বামণ- 
পুত্রের বিরহ ভু'লিয়া, আহতাদগের পারিচযাঁ করিতে লাগিলেন । এই আহতদিগের 
মধ্যে কাণ্ডতেন ডি. অরাল (ছিলেন । 'তাঁন কহিলেন, “আমার কবরের উপর একখানা 
পাথরে লিখয়া রা'খও যে যুদ্ধ করিতে কারিতেই আম প্রাণদান করিয়া'ছ।, 

ইতিমধ্যে সিপাহাদের দ্বারা প্রশোদত হইয়া আগ্রাবাসী যত গদুডা ও বদমায়েসের 
দল লুট-তরাজ, গুহে অগ্মি-প্রয়োগ, ইংরেজ দেখলেই হত্যা প্রর্ভীত লোমহ্্যণকান্ড 
আ+সন্ত কাঁরয়া 'দল। দুহীদন পর্যন্ত এই অরাজক-কাশ্ড অগ্রাত্িহতভাষে চলিতে লাগিল। 



স্তর 

শেষে ৮ই জুলাই তারখে কতিপয় ইংরেজ সৈনিক শহরের বাহির হইয়া নিরুদ্ধেগে 
চতর্দক প্রদক্ষিণ করিয়া আঁসলেন। অরাজকতা অনেকটা প্রশমত হইল । 

প্রকৃতপক্ষে আবদ্ধ না হইয়াও অনেক দিন পর্যন্ত আগ্নাদু্গের ইংরেজগণ আবদ্ধের 
ন্যায় জীবন যাপন কাঁরলেন। শেষে যখন দেখিলেন যে, দিল্লী'জয়ের সংবাদ আর 
আদিতেছে না, এদিকে এরূপ নিক্কর্ম নিরানন্দ জীবনও আর বহন করা যায় না, 
তখন তাঁহারা সশস্ত্র হইয়া পার্বতী স্থানসমূহে পুনরায় কিয়ংপারমাণে কোম্পানির 
প্রভুত্ব স্থাপন করিতে লাগিলেন। 

আগ্রা দুর্গবাসগণ যে এত সহজে নিচ্কৃতি পাইল, সৈ কেবল ম্যাকফারসনের চেষ্টায় 
ও বুদ্ধির গুণে । গোয়ালিয়র হইতে পলাইয়া আপিয়াও তিনি 'সিন্ধিয়া ও দিনকর 
রাওয়ের সঙ্গে সর্বদা চিঠি-পন্রের আদান-প্রদান কারতেন। পুনঃ পুনঃ ইংরেজকে 
পরাজিত হইতে দেখিয়া 'নজ সৈনাদগের মধ্যে বিরন্তি ও অসন্তুষ্টির স্পন্ট লক্ষণ 
দেখিয়াও ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া রাঁহলেন, সে কেবল ম্যাকফারসনেরই গুণে। 
তাঁহার সৈন্যদল যাঁদ একবার গোয়ািয়রের সীমা পার হইয়া আসিয়া বিদ্রোহণদের সঙ্গে 
যোগদান করিতে পারত, তবে যে ভারতবর্ষের হাঁতিহাস কিরূপ হইয়া দাঁড়াইত তাহা 
বলা যায় না। 

চততর্দকে যখন ইংরেঙ্গের প্রাতপাত্ত ও সম্মান এইভাবে কলঙ্কিত ও খব হইয়া 
আিতেছিল, তখন ॥মরাটের মাযাজজ্ট্েটে রবার্ট ডান্লপ যেরূপ বারত্ব ও বুদ্ধিমত্তা 
দেখাইয়াছিলেন, ভাহা বাস্তাবকই প্রশংসা ও অনুকরণীয়। তিনি ছুটি লইয়া হিমালয়- 
প্রদেশে ভ্রমণ করিতোছিলেন িরাট ও 'দিলীব হত্যাকান্ডের সংবাদ পাইয়া তিনি আর 
বসিম্না থাকতে পারলেন না, একেবারে 'মরাটে আঁসয়া উপ্াচ্ছত হইলেন। এখানকার 
কর্মচাঁরগণ হতাশভাবে এ:কবারে হাত-পা গুটাইয়া ঝসয়া'ছলেন। ভান:লপ- আসিয়া 
যত রা্দভন্ত করমমচাবাধিগকে ডাকয়া একটা ভলাপ্টয়ারের-দল সংগঠিত করিলেন । 
পুলসের স্তপাঁরনটেন্ডেপ্ট উইলিযামসনকে এই দলের নেতৃত্বে বরণ কারলেন। আঁবশ্রান্ত 
শিক্ষা ও উৎসাহ 'দিয়া 'তিনাদনের মধ্যেই উইলিয়ামসন, ই*হাঁদগকে দক্গতুবমতো ঘয.দ্ধক্ষম 
একট সৈন্যদলে পারণত কারয়া ফৌললেন। দুই-এক দিনের ধোই এ দল বিদ্রোহ 
দমনে বাহির হইল। প্রথম অভিযানেই তাঁহারা বিপক্ষদিগকে পরাস্ত, হতাহত ও বন্দ 
কাঁরয়া তিনটি গ্রাম প্নরায় ইংরেজের দখলে আনিল। এতদিন রাজকব নদ্ধ ছিল, 

এখন আবার তাহাও আদায় হইতে লাগল । কম্তু ডান্লপ ইহাতেও নিশিন্ত ও 
[নশ্চেন্ট হইলেন না। প্রায়ই 'তাঁন সদলবলে সফরে বাহির হইতে লাগলেন । বিদ্রোহী 
দিগের অত্যাচারে ভত ও উৎপশীড়ত আঁধবাসীদিগকে আহ্বন্ত ও অত্যাচারী দিগকে 

পরাস্ত কাঁরয়া তান চতুর্দিকে পুনঃ প্রাতিষ্ঠা কারতে লা'গলেন। 

চুকে ইংরেজ ও অন্যান্য ইয়ুরোপীয়গণ যখন 'বদ্রোহীদিগের অতাচার ও 
উৎপীড়নের ভয়ে কাতব ও উীঘিগ্ন হইয়া উঠিতোঁছিলেন, লর্ড কানিঙ্ তখনও ধীরগম্ভীর- 
ভাবে কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতোছিলেন বারাকপুর ও দানাপুরের দেশীয় সৈন্য- 
বন্দকে 'নিরদ্ত ও কর্মচ্যুত কারবার জন্য কালকাতার আধিবাসীব্ন্দ পীড়াপণীড় 



আঠার 

কাঁরলেও, অনেকাঁদন পযন্ত তিনি তাহাদের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। শেষে যখন 
দেখিলেন যে ইহাদের প্রভুভন্তি ও সততা সম্বন্ধে সন্দেহ কারবার মতো যথেন্ট কারণ 
পাওয়া গিয়াছে, তখনই তান তাহাঁদগকে নিরস্ত্র কারবার আদেশ প্রদান কাঁরলেন। 
কলিকাতার ইয়রোপায় অন্যান্য খ্রীস্টন-সম্প্রদায় 'ভলানটিয়ারে'র কাজ করিতে প্রস্তুত 
হইলে প্রথমবার তিনি অন্বীকৃত হন, কিন্তু শেষে যখন বুঝলেন যে চ্ছানীয় বদমায়েস 
মৃসলমানদিগের ও পাঞ্ববতর্ঁ হ্থানের অসন্তুষ্ট 'সপাহীদগের হম্তে কলিকাতায় 
অত্যাচার সংঘটিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, তখন ১২ই জুন তারিখে 
[তিনি এই ভলানটিয়ারের দল সংগঠন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। এঁদকে 
নেপালের পলাঁটকাল এজেন্ট রামসের মারফত তত্রত্য প্রধান মন্ত্রী ও সর্বময় কতা 
জঙ্গ বাহাদরের সঙ্গে সাহায্যের জন্যও কথাবাতাঁ চালাইতোঁছিলেন। তদনূুসারে হেনরি 
লরেন্সের সাহায্যাথ তিন সহস্র গুখাঁ সৈন্য ২৩শে জুন তাঁরখে কাটামুণ্ড হইতে 
প্রোরত হইল । 

এদিকে তাঁহার মহদভিগ্রায় বুঝিতে না পারিয়া সংবাদপন্র সমূহ তাঁহাকে নানাভাবে 
গালিগালাজ কারতেছিল ; বিশেষতঃ, তাহাদের এরূপ লেখালোখর ফলে জাতি বদ্বেষ 
আরও তয়ানক আকার ধারণ কাঁরিয়া ভার়তবর্ষকে আরও অশান্তপূর্ণ করিয়া তুলিবে, 
এইরূপ আশঙ্কা কাঁরয়া ১৩ই জুন তাঁরখে 'তাঁন একটা ৭৬ (বিধি ) প্রণয়ন কাঁরলেন। 
সংবাদপন্রুওয়ালারা ইহাকে গ্যাগিং (“কশ্ঠরোধ" ) য়্যাকট, নামে অ।ভহিত কাঁরয়াছল। 
এই ৪০৮ অন-সারে প্রত্যেক মুদ্রাকরকেই সরকার হইতে লাইসেন্স লইতে হইত, এবং 
শাসন বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ যে সকল প.স্তক বা প্রবন্ধ আপানত্তজনক মনে কারিতেন, 
তাহাই বাজেয়াপ্ত করিতে পারতেন । 

বারাকপুর ও দানাপঃরের দলকে আগেই নিরস্ত্র করা হইয়াছল। ১৪ই জুন 
তারিখে দমদম এবং কলিকাতার দলগুলিকেও সেইরূপ করা হইল । এইদিন 'সিপাহর- 
বিদ্রোহের ইতিহাস একটা চিরস্মরণীয়। জনরব উঠিল যে বারাকপরের 'সিপাহগ্রগণ 
আপনাদের কর্তৃপক্ষাদণকে বিনাশ কাঁরতে পারিলেই কালকাতার আভম্খে রওনা হইবে 
এবং এখানে অযোধ্যার নবাবের যে সকন সশস্ত্র অনুচর আছে, তাহাদের সঙ্গে মালিত 
হইয়া খ্রীস্টানাদগের শোণিতে গঙ্গার জল রঃঞ্জত কাঁরবে। এই জনরবে বাঁণক- ও 
ব্যবসায়ীগণ বড় বিশেষ বিচলিত হইলেন না, কিন্তু যে সকল উচ্চ রাজকর্মচারী এতাঁদন 
পর্যন্ত 'বিপদের কথায় নাসিকা কুণ্ণিত কাঁরয়াছেন, এখন তাঁহারা বাঁড়ঘর ছাড়িয়া, 
কোনোমতে প্রাণ লইয়া যাইয়া গঙ্গাবক্ষে জাহাজে চাঁড়য়া বাঁসলেন, নয় তন কমচারী ও 
ইউরেশিয়ানেরা চোরঙ্গীর ময়দান পার হইয়া দুর্গদ্বারে আসিয়া প্রবেশের জন্য দরগা 
ধ্যক্ষকে ব্যতিব্যগ্ত করিয়া তুলিল। দেশীয় লোকেরাও ভয়ে ভয়ে যে যেখানে পারিল, 
যাইয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। সমস্ত দিন এইভাবে গেল কেহই আনিয়া আক্রমণ 
কাঁরল না, রাঁন্র আসিল-রান্র ভোরও হইল । কই বিদ্োছীরা তো আসল না? 
তখন শহরে অনেক পাঁরমাণে শান্তি ফিরিয়া আসল । 

পরবতাঁদবস স্োমবারে আবার একটি গুরুতর ঘটনা ঘটিল। অযোধ্যার নবাবের 



উনিশ 

অনুচরগণ সশস্ত। জানিতে পারা গেল, তাহাদের সহানুভুতি বিদ্রোহটীদগের 
দকে। শুধু তাহাই নহে, তাহারা দুর্খন্থ সপাহাদিগকে কলীষত কাঁরবারও চেষ্টা 
করিতেছে । এখন আর তাহাদের সম্বন্ধে নিশ্চেম্ট বসিয়া থাকা যায় না। নবাবকে ও 
তাঁহার অননচরবর্গকে আবদ্ধ করিবার জন্য গবর্নর জেনেরল, এডমণ্ডস্টোনকে 
পাঠাইলেন। চতুর্দিকে পাহারা 'নিষুস্ত করিয়া ইনি যাইয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন । 
প্রধান মন্ত্র ও প্রধান প্রধান পারিষদবর্গকে বন্দ কাঁরয়া 'তিনি নবাবের সাল্লিধানে 
যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শেষে নবাবকে বন্দী কাঁরয়া ফোর্ট উইলিয়াম 
দুগ্গে লইয়া আদিলেন। এইভাবে অযোধ্যার ষড়যন্ধ্রকারীর-দল হখনবীষ" হইয়া 
পাঁড়ল। 

[কিন্তু দেশময় ষড়যন্ত্র, দেশময় বিদ্রোহ । একদিকে বিদ্রোহণরা পরাজিত ও নিরগ্ত 
হইতেছে, অপর দিকে তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে কমক্ষেত্রে অবতরণ কারতেছে। ২৫শে 
জুলাই তারখেই দানাপুরের 'সিপাহশীর্দগকে নিরস্ত্র কারবার চেষ্টা করা হইল । যখন 
তাহাদিগকে তাহাদিগের বারুদের ব্যাগ ঢালিয়া ফেলিতে বলা হইল, তাহারা কতৃপক্ষের 
উপরে গল চালাইতে আরম্ভ কাঁরল। জেনেরল অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁহার আদেশ 
না পাইয়া ইংরেজ সৈন্য কিছুই করিতে পাঁরিল না; বিদ্রোহশ-দল নির্বিঘ্নে শোণনদণ 
পার হইয়া গেল। ২৭শে জুলাই তারিখে তাহারা আরায় আঁসম্না পেশছিল। পূর্বেই 
সংবাদ পাইয়া ইংরেজ সৈন্য ও কর্মচারীগণ প্রস্তুত হইয়া রাঁহয়াঁছলেন। কারাগার 
ভাঁঙয়া কয়েদশীদগকে খালাস কাঁরয়া ও কোষাণার লুট করিয়া 'বিদ্রোহী-দল আসিয়া 
দুর্গ আক্রমণ কাঁরল, কিন্তু কিছুই কাঁরতে পারিল না। তখন তাহারা দুর্গ অবরোধ 
কারিয়া কামান দাঁগয়া দুগ" উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগল । কিম্তু ইংরেজদিগের 
সৌভাগ্য বশতঃ ২৯শে জুলাই তাঁরখে একদল ইংরেজ সৈন্য লইয়া ডান্বার সাহেব 
আরার সাহাযার্থ আ'সয়া পেশছিলেন। 'বিদ্রোহপীদগের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হইল। 
স্বয়ং ডানবার নিহত হইলেন ; অনেক ইংরেজ সৈন্য হতাহত হইল, অনেকে শোন নদগর 
দিকে পলায়ন কাঁরল। শেষে কোনো প্রকারে দানাপুরে যাইয়া পৌশখছয়া আত্মরক্ষা 
কারল। 'কণ্তু আরার-দল তখনও শন্নুর নিকট আত্মসমর্পণ কারিলন না। 

এদিকে 'ভনসেণ্ট আয়ার কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে যাইতেছিলেন। ২৮শে 
জুলাই তারিখে বক্মারে পেশছিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন যে 'বিদ্রোহশগ্ণ আরা অবরোধ 
করিয়াছে । তখন তিনি আরার উদ্ধারার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১লা আগস্ট 
তাঁরখে সন্ধ্যাবেলায় তিনি আরার অনাতিদূরবতাঁণ গুজরাজগঞ্জ নামক গ্রামে আসিয়া 
পেশীছিলেন । এইখানে শন্রুসৈন্যেরা সঙ্গে তাঁহার তুমূল যুদ্ধ হইল। আতিকম্টে তিনি 
জয়লাভ করিয়া আরা উদ্ধার ক'রলেন। 'বিদ্রোহশরা যাইয়া জগদঈশপুর নামক স্থানে 
আশ্রয় লইয়াঁছল, তান সেখান পর্যন্ত তাহাদিগকে তাড়া কাঁরলেন। ১১ই আগস্ট 
তাঁরখে এখানে তুমুল যুদ্ধ হইল। অনেক ইংরেজ ও শিখসৈন্য হতাহত হইল; 
কিন্তু পাঁরণামে ই*হারাই জয়লাভ কাঁরলেন । আপনার হতাবাঁশম্ট সৈন্যসামন্ত লইয়া 
বিদ্রোহীদলের নেতা বৃদ্ধ কুমার সিং পলায়ন কারল । ১৩ই তাঁরখে আরায় জগদীশ 



কুঁড়ি 

পরে প্রবেশ করিলেন ॥ ২০শে আগম্ট তিনি আবার এলাহাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। 

বারাণসী রক্ষার জনা গবনমেশ্ট বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পাড়য়াছিলেন। এখানে 
ষড়যন্ত্রকারীদের একটা প্রধান আজ্ঞা ছিল। তাই কলিকাতা হইতে একদল ইংরেজ 
সৈন্য লইয়া জেমস নেইল ৩রা জুন তারিখে বারাণসী আসিয়া পেখশছিলেন । পরবতর্থ 
দিবস সংবাদ আছিল যে, আঁজমড়ে বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছে । শুনিয়াই তিনি 
কাশশর দেশীয় সৈন্যগণকে আবিলম্বে নিরস্ত্র কারবার আদেশ প্রদান করিলেন। আপাতত 
না করিয়া তাহারাও অস্ত্র রাখিয়া দিল, কিন্তু হঠাৎ একদল ইংরেজ সৈন্যকে তাহাদের 
দিকে আসিতে দেখিয়া তাহারা তখনই আবার অস্ত্র তুলিয়া লইল এবং তাহাদের দিকে 
গুলি চালাইতে আরন্ত কারল। তুমুল যুদ্ধ হইল কিন্তু পাঁরণামে নেইল্ই জয়লাভ 
করিলেন । বিদ্রোহদিগকে উপয্যস্ত শান্তি দিয়া ও বেনারসে শান্ত বিধান করিয়া ৯ই 
জ্ন তারিখে নেইল: এলাহাবাদে আভমুখে রওনা হইলেন। 

এলাহাবাদে প্রথমতঃ শাস্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। ৪ঠা জুন তাঁরখে যখন বারাণসীর 
[িদ্বোহের সংবাদ পাওয়া গেল, তখনই বুঝা গেল সে বারাণসী হইতে তাড়িত হইয়া 
িদ্রোহশ-দল এখানে আসিয়া পেশছিবে, এবং স্থানীয় সিপাহধরা ও অন্যান্য লোক 
তাহাদের সঙ্গে যোগদান কারবে। বাস্তবিক ৬ই জুন তারিখে 'সিপাহণরা বিদ্রোহ হইয়া 
উঠিল, বারাণসীর দলও আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান কাঁবল। তুমূল সংগ্রাম 
বাঁধিল, যে সকল ইংরেজ যাইয়া দু আশ্রয় লইতে পারে নাই, তাহাবা শন্রুহস্তে প্রাণ 
হারাইল। অনেক হিন্ুও হতাহত হইল, প্রভূত দ্রব্যজাত লুশ্ঠিত ও অপহৃত হইল । 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এলাহাধাদে ইংরেজের প্রভুত্ব অস্তসত হইধা মুসলমানের বিজয়- 
[নিশান উড়তে লাগল । দূুগভ্যিন্তরে বহুসংখ্যক ইয়ুরোপায় যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিল, 
মুসলমানগণ দুগ“জয়ের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগল । কিন্তু ১১ই জুন আঁরখে 
নেইল আসিয়া তাহাঁদগকে পরাঞ্জিত কাঁরয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন । রুমে ক্মে 
[তান বিদ্রোহশীদগকে দমন করিয়া এপাহাবাদ ও পা*্ববতর স্থান ইংরেজ-শাসনের 

অন্ত€ুষ্ক কাঁরয়া লইলেন। 
কানপুরে নানা সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে যে লোমহষণণ কাণ্ড সংঘাঁটত হইয়াছে, ইতি- 

পূ তাহার আভাস 'দয়াছি। ১৬ই জুলাই তারিখে হত্যাকান্ডের চূড়ান্ত সংঘটিত 
হয়। নিরস্ত্র 'নার্বরোধ বাপক-বালিকা-স্ত্রীলোকদিগকেও হত্যা করয়া একটা কুপে 
ফেলিয়া দেওয়া হয়। এইর্পে নরশোণিতে আপনার হস্ত কলাঙ্কত করিয়া নানা সাহেব 
পেশবা হইয়া বসিলেন । 

ই৩শে গে তারিখে কানপুরে বিদ্রোহ আয়ত্তের সংবাদ লক্ষেনীতে যাইয়া পেশছে। 
৩০শে মে লক্ষ্োর ?সপাহপ্ররা ক্ষেপিয়া উঠে। কিন্তু সকল 1সপাহণী ইহাতে যোগদান 

করে নাই । লরেন্স বিদ্রোহশাদগকে পরাস্ত কাঁরয়া তাড়াইয়া দেন। ৩১শে মে তাহারা 
আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্ভুত হয়। এবারও তাহারা পরাজিত হয়। তাহাদের কয়েক 
জল ইংরেজের হাতে বন্দী হয়। এদিকে অযোধ্যা প্রদেশের নানা হ্থানেই বিদ্রোহ আরম্ভ 



একুশ 
তি 

হয়। ওরা জুন তারিখে সীতাপুরে কমিশনর সাহেব এবং আরও কয়েকজন ইংরেজ 
স্ী-পরুষ ও বালক-বালিকা হত হয়। ইহার পরে চততুর্দকেই বিদ্রোহের আগুণ 
জলিয়া উঠে । বহু স্থানে ইয়ুবোপীয়গণ হত ও নানাপ্রকারে উৎপীড়ত হয়। লক্ষে 
কিন্তু এখনও ইংরেজদিগের হাতেই রাহয়া যায়। মুচি ভবনে বিদ্রোহখীদিগকে আনিয়া 
ফাঁসিকাচ্ঠে ঝুলান হয় ; এবং রেসিডেন্সৰ সুরংক্ষত করিবার জন্য বন্দোবস্ত চলিতে 
থাকে । আবাব নভেম্দর মাসে আসিয়া কাজে ভর্তি হইলেই চলিবে, এই ভরসা 
দিগা ?সপাহশী'দগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়। 

২৯শৈ জুন তাঁরখে সংবা? আপিল যে দশমাইল দূববতন চিনহাট নামক স্থানের 
সল্লিকটে একদল বিদ্রোহ আসিয়া মজ-ত হইয়াছে, শীঘ্রই তাহারা আসিয়া লক্ষে 
আক্মণ কারিবে। ৩০শে জুন তারিখে লরেন্স তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য 
বাহির হইলেন। ভশবণ যুদ্ধে তাঁহার অনেক সৈন্য নিহত হইল । উপায়াস্তর না 
দেখিয়া 1তাঁন সৈন্যদিগকে লক্ষেটীর দিকে পলায়নের আদেশ 'দিলেন। রোসিডেন্সীতে 
একটা হুলুস্্ল পাঁড়য়া গেল, যে যে-দিকে পারল পলাইতে লাগল । শব্ুুপক্ষও 
আসিয়া চারাঁদক খ্ন করিয়া বাসল। ২রা জুলাই তারিখে স্বয়ং লবেন্স নিহত 
হইলেন। ক্লমে অবরুদ্ধদের সংখ্যা কমিম্া আসতে লাগিল, কিন্তু 'বিদ্রোহীদের সংখ্যা 
ও উৎসাহ প'ড়য়া যাইতে লাগিল । অবরুদ্ধদের দুঃখ-যন্ত্রণা, অভাব ও অস্বাবধার সীমা 
রহিল না, তথাপি তাহারা ১৬ই সেপ্টে্বর পবপ্ছি প্রাণপণে আত্মরক্ষা কারতে লাগিল । 

ইতমধ্যে কানপুর ও লক্ষেণোর অবরোধ উদ্ধার কারধার ভার বিখ্যাত যোদ্ধা 
হেনরি হ্যাভ্জকের উপর ন্যস্ত হইয়াছে । ৭ই জুলাই-এর অপরাহ তান এলাহাবাদ 
হইতে রওনা হইশেন। ফতেপুরের অনাতদবে একদল বিদ্রোহণর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ 
হইল। এই যুদ্ধে একজন ইংরেজও হত হইল না, 'বপক্ষেরা অনেক কামান বন্দুক 
ফে'শয়া পলায়ন কারল ।॥ কিন্তু ১৫ই জুলাই তাঁরখে তাহারা আবার আরং নামক 
হ্থানে সমবেত হইয়া হ্যাভ্লকের গাঁত রোধ করিবার চেষ্টা করিল। এখানেও পরাজিত 
হইয়া তাহারা যাইযা পাণ্ডুনদী নামক ছ্থাণে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল । এখানে একটা 
দুলত্ব্য নদাঁ ছিল, তাহার উপরে একটা সেতু ।ছল। শন্রুপক্ষ সেই সেতু উড়াইয়া 
দিবার চেম্টা করতে পাগিল। কিন্তু ক্ষি্গাত অমত'বক্লম হাভুলক আঁবিলদ্বে যাইয়া 
তাহাদিগকে আক্ুমণ কাঁরলেন। অনেক হতাহত ও শস্ত্রশস্ রাখিয়া তাহারা কানপুরের 
অভিমুখে পণাযন কারল। 

পরবত' িবস শ্রান্তক্লান্ত সৈন্য লইয়া হ্যাভলক তেইশ মাইল দূরব্তণ কানপুরের 
দিকে ধাবিত হইলেন । ষোলো মাইল আতিক্রন কাঁরয়া সংবাদ পাইলেন যে পাঁচ সহস্র সৈন্য 
সমাভবাহারে নানা সাহেব তাঁহার গাতিরোধ কাঁরবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, অমানি 
[তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন । বহক্ষণব্যাপক তুমুল সংগ্রাম চলিল । হ্যাড্- 
লকের রণকৌশলে ও তাঁহার অধীনস্থ সেনাপাতি ও সৈন্যদিগের বীরত্ব ও উৎসাহে 
শত্রুসৈন্য পরাজিত হইরা কানপুরের দিকে ধাবিত হইল । কিন্তু সহসা আবার তাহারা 
ফাঁরয়া দাঁড়াইল, অনেকক্ষণ ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধ চাঁলল-_-উভয় পক্ষেই অনেক হতাহত 
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হইল। শেষে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া নানা সাহেব সসৈন্য কানপর ছাড়িয়া একেবারে 
বিঠুরের দিকে পলায়ন ধারল। ইংরেজ আসতেছে শ্াানয়া সহম্তর সহস্র নগরবাসীও 
কানপুর ছাড়িয়া চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল ১৭ই আরখে হ্যাভূলক যাইয়া কানপঃরে 
প্রবেশ করিলেন। কিন্তু যাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে *আসিয়াছিলেন, তাঁহাঁদগকে আর 
পাইলেন না-_ তাঁহাদের রন্তু মাটিতে জমাট বাঁধিয়া পাঁড়য়া রাহয়াছে। 

১৮ই জুলাই 'তিনি যাইয়া অধিকতর সুরক্ষিত নবাবগঞ্জে আড্ডা গাড়িলেন। ২০শে 
তাঁরখে আলাহাবাদ হইতে নেইল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কানপ7রের রক্ষাভার 
তাঁহার উপর ন্যন্ত করিয়া ২৫শে আঁরখে হ্যাভ্লক গঙ্গা পার হইয়া লক্ষে7টা আভমুখে 
রওনা হইলেন। ২৯শে তাঁরখে উনাও শহরের অদ্রে একদল শন্ত্ুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার 
সাক্ষাং হইল । অনেকক্ষণ ধাঁরয়া যৃদ্ধ চিল, শেষে অস্ত্রশস্ত্র শতুর হাতে সমর্পণ 
করিয়া তাহারা কোনো প্রকারে প্রাণ লইয়া পলাইল। আবার কয়েক মাইল অগ্রসর 
হইতে-না-হইতেই বাসিরতগঞ্জ নামক স্থানে শন্রুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার 
হইন। এখানেও হ্যাভ্লক জয়লাভ কারিলেন। 

এঁদকে কলেরা, আঁতীরক্ক পাঁরশ্রম, ক্রমাগত সৈন্যক্ষয় প্রভৃতি নানা কারণে তাঁহার দল 
বড়ই দুর্বল হইয়া পাঁড়য়াছে। এই অবস্থায় আর আঁধকদ্র অগ্রসর হওয়া সমীচীন 
বিবেচনা না কাঁরয়া তান ৩১শে জংলাই তারিখে মঙ্গলবার নামক গ্থানে ফারিয়া 
আ'সিলেন। নূতন দৈন্যের জন্য কলিকাতায় পন 'লিখিয়া জানিলেন যে দু-তিন মাসের 
মধ্যে পাইবার কোনোই সম্ভাবনা ণাই। তখন ওর্পভাবে বাঁসয়া থাকা ভাল মনে না 
কাঁরয়া তিনি আবার লক্ষ্যে দিকে অগ্রসর হইতে লা'গলেন, বসরৎগঞ্জে শত্রুপক্ষের 
সঙ্গে তাঁহার আরো দুইবার যুদ্ধ হইল । দুইবারই তাহারা পরাজিত হইল । তথাপি 
যুদ্ধে ও পাড়ায় ক্লমাগত মৈন্যক্ষয় হওয়াতে তাঁহাকে আবার কানপুরে ফি।রয়া আসিতে 
হইল। কিন্তু হ্যাভলক নিশ্েণ্ট হইয়া বাঁসয়া থাকিতে পারিলেন না। বিঠুরে তন্তিয়া 
তোপাঁর অধীনে শব্রুপক্ষ প্রবল হইয়া বসিয়া রহিয়াছে । ১৬ই আগস্ট তআরিখে হ্যাভ্লক 
যাইয়া বিঠুর আক্রমণ কাঁরলেন। ওভয় পক্ষেই বহু সৈন্য হতাহত হইবার পরে 
ইংরেজ সেনাপাতি 1বঠ;র হইতে "বদ্রোহশীদগকে বাহচ্কত কারয়া দিলেন। ইহার পরে 
নূতন বলে বলীয়ান হইয়া হ্যাভ্লক ২৬শে সেপ্টে'বর আঅরিখে লক্ষে2োর দিকে ধাবিত 
হইলেন । সেই 'দিনই মঙ্গলবার নামক স্থানে শনুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার একবার সঙ্বর্ষ 
ঘটল, স্বচ্ছস্বে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তান ২৬শে সেপ্টে'ব্র তারিখে লক্ষ্2োর 
অদূরবতাণ আলম্বাগ নামক স্থানে আ'সয়া উপান্থিত হইলেন । 

এঁদকে ইংরেজ সৈন্য যাইয়া ৮ই জহন তারিখে 'দিল্লশ অবরোধ কারয়াছল। শন্রু 
সংখ্যায় 'ন্রশ হাঙ্গার, তাহারা জট হাঙ্জারের উপর নগ্ন। ১১ই সেপ্টেম্বর 
তারিখে কয়েকজন মাত্র ইংরেজ সৈন্য যাইয়া দর্গে আরুমণ কাঁরল, ভীষণ যুদ্ধের পরে 
কাম্মীর-দ্বার আধিকৃত হইল । তখন চারি লাইনে বিভন্ত হইয়া সমস্ত ইংরেজ সৈন্য 
যাইয়া 'দল্লীনুখে প্রবেশ কারল ; কিন্তু শত্রুর সমস্ত সুরক্ষিত স্থান আধকার কারিতে 
আরও পাঁচদিন সময় লাগিল। ১৪ই হইতে ১৭ই সেপ্টেদ্বর ইংরেজাদগের আর বিশ্রাম 
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ছিল না। কলেজ, কোতোয়ালী, গিঞ্জ, কাছা, বারুপখানা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি এই কয়দিনের 
মধ্যে তাঁহাদের হজ্তগত হইল । 'দল্লীর বৃদ্ধ রাজা সিরাজ উদ্দন হায়দর শাহগাজশী 

[বাহাদুর শাহ ] দুই'ট পত্রের সঙ্গে বন্দী হইলেন । পতুত্রদ্য়কে গল কাঁরয়া নিহত করা 
হইল; রাজাকে বন্দী কাঁরয়া রেঙুনে প্রেরণ করা হইল.। এইখানে ১৮৬২ গ্রীঃ অব্যে 
[তানি মানবলশীলা সাঙ্গ করেন। দিল্লীতে পরাজিত ও !বতাড়িত হইয়া 'বিদ্রোহণ-দল 
আগ্রার দিকে পলায়ন করিল। সসৈন্যে কনেল গ্রেট হেড তাহাদিগকে অনুসরণ 
করলেন; বুলম্দ শহরে তাহাদের একদলকে পরাস্ত করিয়া মালগড়েব দুর্গ 'বিধস্ত 
কাঁরলেন এবং আলিগড়ে যাইয়া আর একদলকে পরাভূত ও 'নিরন্ত কারলেন। বিদ্রোহ 
দল ক্রমেই 'নন্তেজ ও হতোৎসাহ হইয়া পাঁড়তে লাগিল। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে 
আউটপ্াম ও হ্যাভ্লক: যাইয়া লক্ষের অবরুদ্ধাদগকে উদ্ধার কারলেন; "কিন্তু 
তখনো শত্র,সংখ্যা প্রবল রাহল ॥ ১৮৫৮ খ্রীঃ অন্দের মার্চ মাসে কলিন: ক্যাম্পবেল যাইয়া 
নক্ষে৮0ীতে পেশছিলেন । সেকেন্দরাবাগ্ধে তুমুল যুদ্ধ সংগাঁঠিত হইল । দুই হাজারের 
উপর 'ধিদ্রোহশ রণক্ষেত্রে শয়ন করিল- দক্ষিণ-পূর্ব কোণের উপকণ্ঠগ্ীলতে আবার 

ইধরেজের গিজর গনশান উঠিতে লাগিল । কিন্তু 'বিদ্রোহশ-দল শহরের মধ্যভাগ আঁধকার 
কাঁরয়া রাহল। ক্যাম্পবেল লক্ষে7টী অবরোধ কারিলেন। রুনাগত আরুমণ কারয়া 
তাহাদের পরাজিত ও 'নিরুংসাহ করিতে লাগিলেন, অনেকে পলাইয়া যাইয়া প্রাণ 
বাচািইল। অবশেষে ২১শে মার্চ তারিখে লক্ষে7ী একেবারে বিদ্রোহণমুস্তু হইয়া আবার 
ইংরেজের শাসনাধীন হইল । 

[দ্রোহের বন্যা যাইয়া পাঁশম ও পূর্ব বিহার, বাংলা এবং ছোটনাগপুরে প্রবেশ 
কারয়াছিল। এখানে কুমার সিংহের সঙ্গে আলিগড়ে ইংরেজ সৈন্যের যুদ্ধ হয়। 
ইংরেজগণ জয়লাভ করেন। বাংলা প্রদেশ অনেক পাঁরমাণে শান্ত ও আঁব্চালত 'ছিল। 
চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বদ্রোহের সচচনা হইয়াছল সতা, !কন্তু তাহা সহজেই দমন করা 
হইল। ভাগ্লপুরেও বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাও সহজে নিভিয়া গেল। 
ছোট নাগপুরের অসভ্য জাতিগ্াাল ক্ষেপিয়া উঠিয়া কয়েকদিন পর্যন্ত একটু অসুবিধা 
কারয়াছিল। কন্তু ১৮৫৮ খ্রীঃ অন্বের প্রারন্তেই তাহা নরম হইয়া আসিল। 

বোম্বাই প্রোসডেন্সীতেও নানা স্থানে ছোটখাট রকমের "বিদ্রোহ নংঘঠিত হয়। 
[কিন্তু লড" এলাফনস্টোনের তঁক্ষ7 পরিণাম-দর্শিতা ও সুকৌশলে কোনোও গুরুতর 
আনষ্ট ঘটতে পারে নাই । 

[িন্তু মধ্য-ভারতবর্ষ লইয়া কোম্পানিকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। এখানে 
এ সময়ে হোলকার রাজ্যে হেনরি ডঃরাণ্ড নামে গবনমেন্টের একজন প্রাতিনিধি বাস 
কাঁরতোছলেন। তিনি প্রথম হইতেই বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইয়া বাঁসলেন। 
হোলকারও বরাবরই ইংরেজদিগের প্রতি ভন্তু ও অন:রন্ত ছিলেন । ইম্দোর, মালব, ধার 
প্রভৃতি নানা চ্ছানে ছোটখাট রকমের অভ্যুখান হয়। গোয়ারিয়া নামক ছ্ানে 
বিদ্রোহণীদগকে পরাভূত করিয়া ডুরাণ্ড আবার ইন্দোরে 'ফাঁরয়া আসেন। 

ঝান্সীতে একটা বিরাট বিদ্রোহের সূচনা হয় ; ঝান্সীর রানী লক্ষীবাই বিদ্রোহীদের 



চত্বিশ 

সঙ্গে যোগদান করেন, ইয়ুরোপীয় স্তী-পুরুষ, বানক-বালিকাকে 'নষ্ঠুরভাবে হত্যা 
করা হয়। ইহার পরে নওগাঁওয়েও 'সিপাহণীরা ক্ষেপিয়া উঠে । নানা প্রকারের অত্যাচার 
সহ্য করিয়া ইংরেজগণ বান্দা নামক স্থানে পলাইয়া যাইয়া কোনোমতে যোগদান করে । 
সাগর এবং নমদা রাজ্ো ভয়ানক বিদ্রোহ সাঘঠিত হয়। সাগরের ইংরেজ আঁধবাসীগণ 
১লা জুলাই হইতে ১৮ই সেপ্টে'বর দুর্গে আবদ্ধ হইয়া থাকেন । হায়দরাবাদের নিজাম 
ইংরেজের অনুরক্ত হইলেও তিনি সকলকে শাসনে রাখিতে পারিলেন না। ১৭ই জুলাই 
তারিখে একদল রোহিলা যাইয়া হংরেজের রেসিডেম্নী আক্রমণ কারিল। কিন্তু শখপ্রই 
বিভাড়ত হইয়া তাহাদগ্গকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পাঁড়তে হইল । 

মধ্য-প্রদেশের নানা স্থানে বিদ্রোহের সংবা? পাইয়া সার হিউ রোজ. বোন্বাই হইতে 
একদল সৈন্য লইয়া ঝান্সর পথে কালপীর অভিমুখে রওনা হইলেন। ২ই৬ই ডিসেম্বর 
তারখে তান আয়া ইম্দোরে পেশছলেন ; রথগড়ে বিদ্রোহীদগের একটা আজ্ডা 

ছিল, রোজ: যাইয়া সেই দ্থান অবরোধ কাঁরলেন। কয়েকাদন আত্মরক্ষার চেষ্টা কাঁরয়া 
২৮শে জানুয়ারি (১৮৫৮ খ্রীঃ অঃ) তাঁরখে বিদ্রোহীগণ দুর্গ ছাড়য়া পলায়ন 
কারল। ইহার পরে বরো।দয়া নামক স্থানে 'পিদ্রোহীদিগকে পরাঁজত ও 'বিধবস্ত কাঁরয়া 

[তিনি যাইয়া সাগর-প্রদেশে ইংরেজের নষ্ট প্রতিপাত্ত পুনঃপ্রতস্ঠা করলেন । বিগত 
বৎসর ঝা*্পঈতে যে ভখষণ হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হইয়াছে, তাহার প্রা তশোধ লইবার 
গন্য উন্মত্ত হইয়া রোজ: ভখন ঝান্নখর আঁভম.খে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । পাথনধ্যে 
শাহগড় নামক হ্থানে বিদ্রোহণরা তাঁহার গাঁতিরোধ কাঁরিতে চেষ্টা করিল। এই উপলক্ষে 
তুমুল যুদ্ধ হইল । অবশেষে শন্রুগণ পলাযন কাঁরল। এবং ১৭ই মার্চ তাঁরখে 
ইংরাজ সৈন্য বেতোয়া নদী পার হইরা ঝান্পীর দিকে চলতে লাগিল। পর 'দবস, 
সংবাদ আসিল যে, 1বদ্রোহশীদগের আর একটি আড্ডা স্থান চন্দেরীও ইংরেঞজদগের 
হস্তগত হইয়াছে । 

২১শে মা সকালে সাতটার সময় ইংরেজ-সেন্য আ1সয়া ঝান্সীর সম্মুখে উপস্থিত 
হইল। ইতিগধ্যে চন্দেরীর-দলও আসিয়া পেশীছল। হিউ রোজ তখন দুর্গও 
অবরোধ কারয়া বাঁসলেন। উ৩য় পক্ষে তুমুল যছদ্ধ চালতে লা।গল ।--৩০শে ও ৩১শে 

মার্চ দূর্গবা1সগণ প্রাণপণ করিয়া দুর্গ রক্ষার চেচ্টা কারিলেন। এমন!ক স্নীলোকেরাও 
কামান দাগিতে বাঁসয়া গেলেন । সন্ধ্যা বেলায় সংবাদ আ।সল যে ঝান্সী রক্ষার্থ 
তান্তয়া তোপী সসৈন্যে আগমন করিতেছেন । দুগ্গবাসগণের উৎসাহ শতগুণ 
বাধত হইয়া উীঁঠল। হতা*্বাস না হইলেও ইংরেজ-সৈন্য অনেকাংশে ডী্বগ্ন ও ভীত 

হইল। একদিকে একজন অপুর্ব বারাঙ্গনার নেতৃত্বে দুর্গ বা।সগণ তাহাদিগের সকল 

চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছে । অপরাদকে তাঁন্তয়ার মতো একজন বার পুরুষের নেতৃত্বে 
বাইশ হাজার বিদ্রোহণ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে । নিশ্চেম্ট 

বাঁসয়া না থাকিয়া রোজ- যাইয়া কতক সৈন্য লইয়া বেতোয়া নদীর পারে তা্তয়াকে 

আক্রমণ করিলেন । ১লা এপ্রল তুমুল যুদ্ধের পরে অনেক হঙাহত ও আঠাশটি 

বন্দুক ফেলিয়া তাঁন্তয়া নদী পার হইয়া পলাইয়া গেল। 



পণটশ 

তখন রোজ আপনা আবার পূর্ণবেগে ঝাম্পী আরুমণ কাঁরলেন । অবশেষে 
ওরা এপ্রল তাঁরখে বিপক্ষগণণ হটিতে আরন্ত করায়, একটু একটু করিয়া ইংরেজ- 
সৈন্য নগর আধকার করিতে লাগিল। নিরুপায় দেখিয়া রানী ৪ঠা রান্রে কয়েকজন 
অনুচর সহ কান্পী নামক স্থানে পলাইয়া গেলেন। ২৫শে তাঁরখে হিউ কাল্পনর 
আভমুখে রওনা হইলেন, কিন্তু পাঁথমধ্যে অবগত হইলেন যে তান্তিয়া তোপন কুষ্ক 
নামক দ্থানে যাইয়া অবস্থান কাঁরতেছে। এবার তাহার দল পুষ্ট হইয়াছে । তখন 
তিন কুষ্ধে আসিয়া 'বপক্ষাদগকফে আক্মণ কারলেন (৬ই মে)। আঁতি'রন্ত পাঁরশ্রম, 
তৃষ্ণা ও তাপে অনেক ইংরেজ সৈন্য মারা পাঁড়ল। তাপ 'বদ্রোহখরা তাহাদের 
সঙ্গে আঁটয়া উতিতে পারিণল না। তাহাদের অনেক হতাহত হইল। তাংশ্তয়া পলাইয়া 
গেল হতাবশিস্ট বিদ্রোহীরা কাজপগতে যাইয়া বান্দার নবাপ্রে আশ্রয় লইল। এখানে 
নানার একগন ভ্রাতুষ্পুন্ত, রাও সাহেব বাস কাঁরতোছিলেন । 1তাঁন এবং রান ইহাঁদিগকে 
খুব উত্তোজত ও উৎসাহিত কিয়া তুলিলেন। 

২২শে মে তাঁরখে কান্পশর 'নিকটবন্তীগলোলা নামক স্থানে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে 
তাহাদের যুদ্ধ ঘাঁটল,__শেষে পলাইয়া তাহারা প্রাণরক্ষা কাঁরল। কান্পী ইংরেজের হস্ত- 
গত হইল । ঝান্পীর রানী এবং রাওসাহেব গোয়ালিয়বের অদুরবতঁ গোপালপুর 
নামক স্থানে পলাইয়া গেলেন। আঁবলম্বে তাঁন্তযা তোপাীও এখানে আসিয়া তাঁহাদের 
সঙ্গে যোগদান করিল । পরামর্শ হইল, গোয়ালিয়রে যাইয়া তাঁহারা 'সন্ধিয়ার সৈন্য- 
[দগকে ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত কাঁরয়া তুলিবেন। যে কয়জন সৈন্য-সামন্ত 'ছিল, 
তাহাই ইহাধা আ'সয়া গোয়ালিয়রের সম্মুখে উপাছথত হইলেন । ১লা জুন 'সাম্ধিয়া 
যাইয়া তাঁহাদগকে আকরুমণ কাঁরলেন। কিদ্তু তাঁহার সৈন্য যাইয়া বিপক্ষের সঙ্গে 
যোগদান কারল। 'নিবূপায় দোঁখয়া তিনি আগ্রার দিকে পলায়ন কারিলেন । দুগ€ 

কোষাগার ও অস্ত্রাগার প্রর্ভতীত সকলই বিপক্ষের হস্তগত হইল । নানা সাহেব পেশবা 
বঁলয়া (ঘোষিত হইলেন । 

সংবাদ পাইয়া হিউ রো: গোয়ালিয়রের অভিমুখে রওনা হইলেন। গোয়ালিয়রের 
অনাতিদ্রে মোরার নামক স্থানে শব্রসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সংঘর্ষ ঘাঁটিন। তাহাদের 
অনেক হতাহত হইল ॥ বাঁক যাহারা তাহারা পলাইয়া গেল (১৬ই জুন)। মোরার 
ইংরেজের অধিকারে আসিল । 

১৮ই জুন তাঁরখে কোটা-কি-সরাই নামক স্থানে স্মিথের অধীনস্থ ইংবেজ সৈন্যের 
সঙ্গে গোয়ালিয়রের বিদ্রোহ সৈন্য-দলের তৃমুল যুদ্ধ হইল, বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া 
পলায়ন করিল ৷ 1নহতদিগের মধ্যে পুরুষংবেশে রানার মৃতিদেহও পাওয়া 'গিয়াছিল। 

১৯শে জুন তাঁরখে হউ রোজ যায় গোয়ালিয়র আক্রমণ কাঁরলেন। তুমুল 
যুদ্ধের পরে 'বিপক্ষগণ চতুদদকে পলাইতে আরম্ভ কারল। ইংরেজ সৈন্য যাইয়া 
গোয়ালয়র আধকার করিল, ?ন্তু দুর্গ তখনও শত্রুর হাতে রহিয়া গেল। ২৩শে 
জুন ভীষণ সংগ্রামের পরে ইহাও আঁধকৃত হইল । 'সান্ধয়া আবার তাঁহার রাজ্যে পুনঃ 
প্রাতিষ্ঠিত হইলেন । 



ছাখ্বিশ 

তান্তিয়া ও রাও সাহেব পলাইয়া গিয়াছিলেন--জওরা আলিপুরে ইংরেজ-সৈন্য 
তাহাদিগকে আক্রমণ কারল। পরাজিত হইয়া তাঁহারা রাজপুতনায় পলায়ন কারলেন। 
ইহার পরে নানা চ্ছানে তান্তিয়ার সঙ্গে ইংরেজদিগের ছোট-বড় রকমের কয়েকটি সংঘর্ষ 
ঘটে, সকলগ্লিতেই 'তাঁন পরাজিত হন। কিন্তু শত চেষ্টা কাঁরয়াও তাঁহারা 
তাস্তয়াকে ধারতে পারেন নাই। অবশেষে মানাসিং নামক তান্তিয়ার এফজন অনূচর 
[ববাসঘাতকতা কাঁরয়া ১৪ই এপ্রণ রান্তরকালে 'নিদ্রুত অবস্থায় তাঁহাকে ইংরেজের হাতে 
ধ্রাইয়া দেয়। ১৮ই তা'রখে তাঁহার ফাঁস হয়। ইহার পরেই প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্বোহ- 
বাহন ?নবধীপত হইয়া যায়। দই-এক স্থানে দুই-একটা স্ফুলিঙ্গ জবলিয়া উঠিলেও তাহা 
তখনই 'নবািপিত হইয়াছে । ১৮৫৮ খ্রনঃ অন্দের ৩০শে নভেম্বর তাঁরখে অবশিষ্ট 
[বিদ্রোহ কতক আত্মসমর্পণ করে এবং কতক নেপালের প্রান্ত-সীমা পার হইয়া চলিয়া 
যায়। ধম্ধুপন্থ নানারও আর কোনো সংবাদই পাওয়া মায় নাই । 

[িঘ্ধোহ দমন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মহারানগ ভিক্টোরিয়া কোম্পানির হাত হইতে 
ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন ও ১৮৫৮ থীঃ অন্দের ১লা নভেম্বর তারিখে তাহার 
স্রপ্রসিদ্ধ ঘোষণা-পন্র প্রচার করেন। 



যুদ্ধের প্রারস্ত 
প্রথম অধ্যায় 

নূতন রাইফল বন্দুক--টোটা-্মদগা ও বারাকপুবে ঘটনা--সিপাহখাদগের 
আশঙ্কা ও তন্মুলক উত্তে্না-"বহরমপহরের ঘটনা-_উনাবংশ রোজমেন্টেব 

মধ্যে গোলযোগ । 

১৮৫৬৬ অব্দ সময়ের অনন্ত ম্তরোতে ভাসিমা গেল। ১৮৫৭ অব্দ প্রসন্নভাবে 
ভারতবর্ষে উপান্থিত হইল । ধারপ্রকৃতি লর্ড কানঙেব শাসনে থাঁকিধা সকলেই সুখ ও 
শান্তিন আশা কারতোছিল । অভিনব ইংরোজ বষের প্রাবন্তে এই সুখ ও শান্তির 
কোনরূপ বিকার দেখা গেল না। ইংরেজ সেনাপতিরা ঠসপাহশীদগকে শান্ত ও কর্তব্য- 
কর্মে অন:রন্ত দেখিতে লাগিলেন । তাঁহারা সৌনিকাঁদগেব কার্ষকলাপ পরাক্ষা কারলেন, 
সৌনকাশ্রম পাঁরভ্রমণ কাঁরলেন, কোথাও কোনরূপ 'িপ্লবের পৃবস্ডনা দেখিতে 

পাইলেন না। সপাহখবা পূর্বের ন্যায় শান্তভাবে কালাঁতিপাত কাঁরতে লাগল, 
এবং পূকঝের ন্যাথথ শান্তভাবে ঘদ্ধবেশে সাজ্জভ ও প্রশস্ত-ক্ষেত্রে পরস্পর সমবেত 

হইয়া, ইংরেজ সেবাপাঁতর সম্মুখে কাওয়াজ কাঁরতে লাগল । ১৮৫৭ অধ্দের শত- 
কালের প্রথমাংশ এইরুপে অতীত হইল । ্সপাহীদগের ি*বস্ততা ও আনুগত্যের 
উপর সেনাপ1তাদগ্ের কোনরূপ সন্দেহের আ'বভবি হইল না! সবন্রই প্রশান্ত ভাব, 
এবং সর্বন্রই সন্তোষ ও আমাদের বিকাশ হইতে লাগল । কন্তু সহসা এই প্রশান্ত 

দশ্যের পাঁরবত হইল,সহসা সন্তোষ ও আ'মাদের বাজ্যে অসন্তোষ ও হিংসার ভয়ঙ্কর 
মুর্ত প্রকাশ হইল । যে আকাশ প্রথমে নিমলি ও পার্কৃত থাঁকয়া লোকলোচগনের 
তপ্ত জন্মাইডে"ছল, সহসা ভাহার একপ্রান্তে একখণ্ড মেঘ উঠয়া ক্মে সমন্ত আকাশ 
ঢাঁকয়া ফে'লণ । এই করাল কাদম্বিননর ছায়ায় সকলে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া 
মুহূতে মুহতে সব্ধবংসকরী সংহারমতি€র প্রতীক্ষা ক'রতে লা'গল। 

যাহারা ইংরেগ গবনমেপ্টকে ঘৃণা ও 'বছেষের চক্ষে চাঁহয়া দেখিতে ছল, 
গবনণমেন্টের কাষধকলাপে যাহাদের হৃদয়ে অপরিসীম আশঙ্কার সণ্থার হহয়া।ছল, 

গবন€ম.টর রাঙনশীতির মহিমায় যাহারা সম্পার্ত-ভ্রষ্ট ও পদ-ভ্রস্ট হইয়া সামান্য লোকের 
ন্যায় কালা'ভিপাভ ক?রতোছিল, গবন“মেণ্টের িচারে যাহারা আপনাদের পূবতন স্বতৰ 
ও পূবতন গৌরব বিলুপ্ত হইতে দোঁখয়া।ছল, তাহারা অকম্মাৎ এক উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য এক কাযক্ষেত্রে অবতীণ হইল । তাহাদের এই উদ্দেশা মহৎ বা প।বন্ত্র !ছল না, 
ধীরতা ও ?ববেকের অভাবে উহা কল'হ্কত হইয়া পড়য়াছিল॥ 'কতু তাহারা 'নিরপ্ত 
হইল না। তাহারা একটি সুযোগ পাইয়া, সিপাহনদিগের সমক্ষে প্রকাশ করিতে লাশিল 
যে, খ:স্টধমাঁবলদ্বী প্রভূগণ তাহাদের ধর্মনাশ ও জাতিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন । 

সিপাহণ যুদ্ধ ( ২য় )--১ 



ই সিপাহী য্ম্ধের ইতিহাস [ ১ম অধ্যায় 

যাহারা সিপাহীদিগের মধ্যে বিপ্লব জন্মাইয়া 'ভ্রাটিশ গবন“মেপ্টের ধবংসকামনা 
কারয়াছিল, এই সুযোগ তাহাদের 'নিকট একবারে অকার্যকর হয় নাই । প্রায় অর্ধ 
শতাধ্দকাল হিন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর 'সপাহখগণই ব্রিটিশ গবন“মেপ্টের 
অন:রস্ত ছিল, কখনও কোন বিষয়ে তাহাদের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের আবিভবি 
দেখা যায় নাই । কিন্তু এখন তাহাদের হুদয় অধশর হইয়া ডীঁঠল, অকস্মাৎ তাহাদের 
মধ্যে একাট গভীর আতঙ্কজনক সংবাদ প্রচারত হইল। সাধারণে বলিতে লাগিল 
গবনমেণ্ট ভারতবধাঁয় সৈশিকাঁদগের ব্যবহারের জন্য বসা-মশ্রিত টোটা প্রস্তুত 
কারয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা হইতেই এই জনরবের উৎপাস্তি হইয়াছিল । 

সোনিকগণ এতদিন '্রাউন বেস” নামক বন্দুক ব্যবহার কারতে ছিল । 'কন্তু এখন 
এই বন্দুকের আদর কমিয়া আসিল। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বন্দুক প্রাচীন 
ব্রাউন বেসে'র স্থান পরিগ্রহ কারিল। '্লাউন বেস" বন্দঃকের গুলি যতদুর যাইত, 
নূতন বন্দুকের গুল তাহা অপেক্ষা আঁধক দরে যাইয়া পাঁড়ত। সুতরাং শন্তুুপক্ষ 
আঁধিক দূরে থাকলেও এই ব্দহকের সাহায্যে তাহাদের উপর গদাঁলবুম্টি করা স্তুসাধ্য 
হইত। এই নূতন বন্দুক প্রচলিত হইবে শহানয়া, 'সিপাহশীরা কিছ; মান অসন্তুষ্ট 
হইল না, বরং সামারক অন্্রর উৎকর্ষে তাহারা সন্তোষপ্রকাশ কারতে লাগিল । 
গবন“মেণ্ট যে, তাহাদিগকে এইরূপ উৎকৃষ্ট অস্ত্রে সজ্জিত ও শিক্ষিত কারয়া রণস্থলে 
তাহাদের পারদর্শতাপ্রকাশের সুযোগ কারয়া দিতেছেন, এজন্য তাহারা গবনমেন্টের 
প্রশংসা কারতে লাগল । ইহাব পর যখন তাহারা শুনিতে পাইল, আভিনব-বন্দুকের 
ব্যবহার-প্রণালী 'শখাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে, তখন তাহাদের আহ্লাদের অবধি 
রহিল না। প্রতি সৌনকাশ্রমে এ সম্বন্ধে আন্দোলন হইতে লাগিল, প্রীত সৈনিক 
পুরুষই আঁভনব বন্দুক ব্যবহার করিতে পাইবে ভাবিয়া, একই আহ্লাদ ও আমোদের 
তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। কিন্তু বসামাশ্রত টোটা ব্যতিরেকে এই নতন 
বন্দুক ভরা যাইত না। এই টোটাই সমুদয় অণর্থেব মূল হইল । উহা দাঁতে কাটিয়া 
বদ্দুকে দিতে হইত । সিপাহাীরা এতক্ষণ যে উৎসবে মাতিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতোছিল, 
তাহা দূর হইল; বিষাদ ও নেবাশ্য তাহাদের হৃদয়ে কালিমা বিস্তার কারল। তাহারা 
গভীর আতঙ্ক ও দৃঃখের সহিত শুনিতে পাইল” এই টোটা মুসলমানদের অস্পশ্য 
শুকর এবং হিন্দুদের আরাধ্য গাভীর চবিতে প্রদ্তৃত হইয়াছে । 

কিরুপে এই সংবাদ প্রথমে প্রচারিত হইল, কিরূপে এই সংবাদ শুনিয়া সিপাহপরা 
উদ্বেগে ও আশঙ্কায় অধশর হইয়া উঠিল, এগ্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে । 
কাঁলকাতার আট মাইল উত্তরে_ দমদমায় একটি সৈনিক 'নবাস আছে । বহুকাল এই 

স্থান বঙ্গীয় কামানরক্ষকদিগের প্রধান আত্ডা 'ছিল। এইস্থানে সোনকপুরূষগণ 
ব্যবসায়ের উপযোগী অন্তব-বিদ্যা শিখিতেন এবং অধিকাংশ-রণপশ্ডিত বাঁরপুরুষ 
এই হ্থানে তাঁহাদের জীবনের মধ্যে পরম সুখময় সময় আঁতবাহিত কারতেন। কিন্তু 
শেষে এই স্থান যে উদ্দেশ্যসিপ্ধির জন্য নিধারিত হইয়াছিল, তাহার উপ্যাগণী বোধ 
হইল না। বাংলার কামানাগার মীরাটে দ্থানাস্তরত হইল। সৈনিকদিগের বারিক 
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ও আফসরদিগের গ্হগঃলিতে অপর আঁধবাসশরা বাস করিতে লাগিল। যে-সকল 
গৃহ অস্ত্রশস্তে শোভিত থাকিত, তাহা সামান্য কারখানা বা গুদামে পাঁরণত হইল। 
দমদমার সৈনিকনিবাসের এইরূপ অবস্থান্তর ঘটিল বটে, কিন্তু উহা অন্য একাঁট 
প্রয়োজনীয় বিষয়ের শিক্ষার স্থান হইল । প্রাচীন 'ব্রাউন বে.স'র পাঁরবর্তে যে নূতন 
বন্দুকের আমদান হইয়া/ছল, তাহার ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য গবরন্নমেপ্ট 
স্থানে স্থানে যে তিনাট শিক্ষ।গার স্থাপন করেন, তাহার মধ্যে দমদমার সোনিক-নিবাস 
একটি। এই সোনক-নিবাসে জ্রানুয়ার মাসেব একদিন একগন নশচজাতীয় লস্কর 
জলপান কাঁরবার জন্য একজন বাদ্ষণ সপাহশীর 'নকট তাহার লোটা চায়, 'সপাহশর 
ইহাতে 'বিরন্ত হইয়া উঠে, এনং আপনাদের জাতন্ন শ্রেষ্ঠতৰ জানাইয়া, লঙ্করকে লোটা 
দিতে অস্বীকার করে । লস্কর বিদ্রু:পর সাহত হাসিবা কহে, 'উচ্চন্গাতি ও নঈচজা;ত, 
বস্তুতঃ কিছুই নহে, সমন্তই এক হইয়া যাইবে, যেহেহ টোটা গোর শুকরের চবিতে 
প্রস্তুত হইতে; এই টোটা সপাহশীদগের সকণকেই ব্যবহাব কবতে হইবে । সুতরাং 
কোম্পানীর রাঙ্গে আর জাতি-বচার থাকবে না।, 

ব্রাহ্মণ অধনরল্দয়ে লস্করের নিকট হইতে চলিয়া গেল, অবীবদ্দয়ে তাহার দলস্থ 
লোকাঁদগের 'নকট লস্করের কথা কাঁহল। আঁবলম্বে দমদমার প্রত্যেক সিপাহী এই 
কথা শুনতে পাইল। ঘোরতব বিপংপাতের আশঙ্কায় সকলেই চম।কত হইয়া উঠল, 
সকলেই 1বষগ্নচিন্তে আপনাদের দখীবনের শোগনশধ পাঁরণানের বিষয় ভা।বতে লাগিল । 
টোটা, গোর ও শহকরের চার্বিতে প্রস্তত হইতেছে, এই টোটা দাঁতে কাটিতে হইবে । 
ইংরেজ গবনমেন্ট সময় একাকার কারতে উদ্যত হইয়াছেন । হা জগবী*বর ! শেষে 
এই ঘটল, কোম্পানি রান্যে সকলের জাতিনাশ, ধর্মনাশের উপরুম হইল সকলে 

এইরুপ ভাবনা ও এইবূপ কজপনাঘ অধীব হইল, অধীরত্রদয়ে সকলে এইর্প কল্পনাষ 
উন্মন্ত হইয়া ইংবেদ গবনমেপ্টকে ঘোরতব 'বদ্ধেষেব চক্ষে চাহিয়া দেখিতে লাগিল । 
এই কথার কোনরপ ব্যাখ্যাব প্রয়োজন হইল না। আতিরাঞ্জীত কারয়া উহা অধিকতর 

ভয়ঞ্জনক ক।রবানও অ।বশ্যকতা দেখা গেল না। সামান্যভাবে সামান্য ভাষায় বাস্তু 
হইয়া এইকথা 1সপাহগ।দগ্ের রায় এমন উত্তোজত কাঁরয়া তুলিল যে, সকলেই ইংরেজ 
গবন“মেপ্টকে আপনাদের ভয়ঙ্কব শত্রু ঝলয়া মনে ক'রতে লাগিল। কাওয়াজের সময় 

গোল টুপি পাববার প্রথা প্রবর্তিত হওয়াতে বেলোরের হিন্দু ও মুসলমান সপাহণরা 
যেমন 1বরন্ত হইয়া'ছল, উপাশ্থিত কথাতেও সপাহশীদগের হৃদয়ে সেইবূপ 1ববান্ত ও 

উদ্বেগের সণ্0ার হইল । 1কন্তু টুপ পাঁরবার কথা ও বসাযুন্ত টোটার কাহনী বিরাগ 
ংপাদনের পক্ষে একরপ কারণের মধ্যে পরিগণিত হইলেও শেষোস্তাট 'সিপাহদিগের 

আধকতর ঘ-ণা, আধকতব আশঙ্কা ও ম'ধকতব ক্রোধের উদ্দীপক হইয়াছিল । 

ইংরেজেরা বাহুবলে বা রাজনীতির মহিমায় ভারতবর্ষে আধপত্য চ্থাপন কাঁরলেও 

ভারতবষীয়দিগের মনের ভাব ভালরপে গহ্য়ঙ্গম করিতে পারেন নাই । তাঁহারা 
ভারতবষাম্দিগের বাহ্যভঙ্গী দেখিয়া যাহা-কিছ? আয়ত্ত কারতে পারেন, তাহাই 
অবলম্বন করিয়া আপনাদের চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হন । সুতরাং তাঁহাদের লিথ্ধান্ত 
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অনেক সময়েই' প্রকৃত ঘটনার উপর চ্ছাঁপত হয় না। যাহার কিছ আভাস দেখিতে 
পাওয়া যায় না, অনেক সময়ে তাঁহারা তাহা প্রকৃত বলিয়া মনে করেন ; অথবা যাহা 
প্রমাণ করিতে পারেন না, তাহারা তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া থাকেন। আবার 
যাহার শেষফল ভাঁবষ্যতে গুরুতর বা ভয়ঙ্কর হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাঁহারা হয় তো 
প্রথমে তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। কোন কোন কথা তাঁড়ংগাঁতিতে ভারতবষের 

এক দ্থান হইতে আর এক গ্থছানে- এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে এক বাজার 
হইতে আর এক বাজারে উপাচ্থিত হয়। কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হওয়ার পৃবেই এই- 
রূপ কাহিনী লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া, সাধারণের মধ্যে এরূপ তুমুল 
আন্দোলন উপস্থিত করে যে, সকলেই উহার আনবচনশয় দ্রুতগ্াতি ও সম্প্রসারণ-গুণ 
দেখিয়া 'বাস্মত হন*। সাধারণে কাঁহয়া থাকে, এইরূপ জনশ্রুতি বাতাসের উপর ভর 
কাঁরয়া সকল স্থানে উীঁড়য়া বেড়ায় । ইহা অত্যুন্ত-পূর্ণ নহে । ফলতঃ বাঞজারগুজব 
সকল দেখতে দেখিতে বাতাসের সঙ্গে চারাদক ব্যাঁপিয়া পড়ে । কেহই উহার গাঁত- 

রোধ করিতে পারে না, কেহই উহার কার্যকারতার শন্তি একবারে বিনন্ট কাঁরযা 
ফেলিতে সমর্থ হয় না। টোটার কথা যখন বাজারে বাজারে প্রকাশ হইয়া পড়ে, 
সৌনক-নবামে সোৌনক-নিবাসে যখন ইহার সম্বন্ধে আন্দোলন হইতে থাকে, তখনও 

কর্তৃপক্ষের চৈতন্য হয় নাই। তীহারা এই জনরবে প্রথমে বি*বাসম্থাপন করেন নাই, 
যেহেতু পুর্বে এ সম্বন্ধে কোনো কথা তাঁহারা শুনিতে পান নাই। ভাবতবষ্ম- 
দিগের মনোগত-ভাব আয়ত্ত করিতে তাঁহাদের আভিজ্ঞতা ছিল না। ভাবতবধাঁয়দিগের 
ধমানিশাসন ও জাত্যভিমানের ক্ষম তাবধারণে তাঁহাদের দূরদর্শিতা ছিল না। তাঁহারা 
অমৃলকবিশবাসের বশবতর হইয়া, সকল বিষয়ই অমৃলকভাবে দেখিতেছিলেন । সুতরাং 
উপস্থিত জনরবের অপাঁরসীম শীল্তর বিষয় তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। কিন্তু জনরব 
যথার্থ ছিল * মুহূর্তে মুহ্র্তে উহার অসাধারণ ক্ষমতার বিকাশ দেখা যাইতেছিল। 

যখন শ্বেতপ্রুূষগণ আঁব*বাসের সহিত মাথা নাঁড়য়া উহার প্রাতি উপেক্ষা দেখাইতে- 

ছিলেন, তখনও উহা বিদয্যৎবেগে সংস্ত্র সহত্ত্র মাইল পরিভ্রমণ কাঁরিয়া সিপাহনীদগকে 
গবন“মেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তোজত ও দলবদ্ধ কারিয়া তুলিতেছিল। 

এই জনরব কাহাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল, কে কে ইহার উদ্দীপন শান্ত 
প্রসারত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার নির্ণয় করা সহজ নহে । গবনমেন্টের 
পূর্বতন রাজনীতিতে যাহারা সম্পত্তিভ্রষ্ট হইয়াছিল, যাহারা আপনাদের পুরুষানুগত 
গ্বত্ব ও সম্মান হইতে বিচ্যুত হইয়া স্থানান্তরে শোচনীয়ভাবে আপনাদের শোচন*য় 

* ১৮৪১ অধ্দে কাবুলের গোলযোগ ও ইংরেজদের হত্যার সংবাদ প্রধানতম 

গাবসমেন্টের কণণগোচর হওয়ার কয়েক দিন পূর্ধে মিরাট ও কণ্ণালের বাজারে প্রকাশ 
হইয়া, কলিকাতায় পৌঁছে । যে-সকল সিপাহী ব্রঙ্গদেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত 
হইয়াছিল, তাহারা বারাকপুরের বিপ্লবের সংবাদ ইংরেজ সেনাপাঁতাঁদগের জানিবার 
পূর্বে শুনতে পায় । 77206, 527০) 707, 7014, 2, 4915 8০16. 
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জীবনের শেষ-অংশ আঁতিবাহিত কাঁরতোঁছল, তাহারা এ সময়ে সাধারণের মনে বিরাগ 
জন্মাইতে উদাসীন থাকে নাই। কলিকাতার অদূরে মুচিখোলায় অযোধ্যার পদচ্যুত 
নবাব ওয়াজিদ আলি কুপোষ্যসম্প্রদায়ে পাঁরবেষ্টিত থাকিয়া কালাতিপাত কাঁরতে 
ছিলেন। তাঁহার ধনসম্পাতত-পূর্ণ বিস্তৃত রাজ্য এখন “কোম্পানির মুল্লুক" বলিয়া 
সাধারণের নিকটে পাঁরচিত হইতেছিল। নবাব ওয়াজিদ আলি সাধারণকে গবন* 
মেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত কাঁরতে না পারেন, বসাধুন্ত টোটার কথা আতিরাঞ্জত করিয়া 
সিপাহশাদগের আতঙ্কবূদ্ধি করিতে না পারেন, কিন্তু তানি উত্তেজনার একটি প্রধান 
কারণ-স্বরুপ বরণমান 1ছলেন। যাহারা তাঁহার পক্ষপাতী ছিল, তান অযোধ্যার 
সিংহাসনে অধি।ল্ঠত থাকিলে, যাহারা আপনাদের স্রখসম:দ্ধি বাথ হইবে বলিয়া আশা 
করিয়াছল, তাহারা এখন তাঁহাকে কাঁলকাতার দঁক্ষিণ-প্রান্তে কারাবদ্ধ দেখিল। ইংরেজ 
গরবন“মেন্টের এই সকল শত এ সময়ে ওয়াজদ আলির দুগ্গাত দেখাইয়া সিপাহশীদগের 
হৃদয় আধকতর তরঙ্গায়ত কারতে লাগিল । 'সিপাহনরা ভাবল, গবনমেণ্ট দেশের 
একজন প্রধান রাজাকে রাজ্যন্র্ট ও স্থানান্তরে আবদ্ধ কারয়া রাখিয়াছেন, এখন 
সাধারণের জাতনাশ ও ধর্মনাশে উদ্যত হইয়াছেন। কিছ? দিনের মধ্যেই সমন্ত একাকার 
হইয়া যাইবে, সকলেই 'ফাঁরঙ্গীর আচার ও 'ফারঙ্গর পারিচ্ছদ পারগ্রহ কাঁরবে। 
কালে সমস্ত দেশই 'ফিরিঙ্গীময় হইয়া পাঁড়বে। এই ভাবনায় 'সিপাহশীদগের শাস্তি দূর 
হইল ; যে আশা তাহাদের সম্মুখে সুখের, সন্তোষের ও তৃপ্তির রাজ্য বিস্তার করিতে- 
(ছল, তাহা কোথায় যেন মিশিয়া গেল। নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকার--বিষাদের মলিন 
ছ!ব এখন তাহাদের হৃদয় কালিময় কারিল। গবনমেপ্টের বিপক্ষ-সম্প্রদায় পুবেছি 
প্রস্তুত ছিল ; পাছে কর্তৃপক্ষ অভয় 'দিয়া, প্ররোচনা দিয়া বা আপনাদের ভ্রম স্বীকার 
কাঁরয়া 'সপাহশীদগকে অনুরন্ত রাখেন, এই আশঙ্কায় বিপক্ষগণ পুবেহইি 'সিপাহগাঁদগের 
মনে ঘোর আতঙ্ক জন্মাইয়া দিয়াছিল। নুতরাং টোটার কথা প্রথম হইতেই ভয়ঙ্কর রূপ 
ধারণ কাঁরয়াছিল, প্রথম হইতেই সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল যে, হিন্দু ও 
মুসলমান, উভয়েরই জাতিনাশ ও ধর্মনাশ করিতে ইংরেজদিগের বহুকাল হইতেই ইচ্ছা 
1ছল, এখন সেই ইচ্ছা পূণ" করবার জন্য তাঁহারা 'সিপাহশদিগের ব্যবহার্য টোটা শুকর 
ও গাভীর চবিতে প্রস্তুত কারতেছেন। 

আগুন ধারে ধীরে জমিয়া একটি সামান্য ফুৎকার পাইলে যেমন একবারে প্রজবীলত 
হইপ্লা উঠে, টোটার কথারূপ ফুৎকারে সাধারণের হদয়-সাঁত আগুন সেইরূপ জবালিয়া 

উ1ঠবার উপক্ম হইল । লর্ড ডালহৌসী যে আনজ্টের বীজ রোপণ কারয়া 'গিয়াছিলেন, 
তাহা এখন ধীরে ধদরে অত্কুরিত হইতে লাগিল। লোকে উদ্বেগ ও আশঙ্কার সহিত 
একে একে ভারতবর্ষের প্রধান স্বাধীন রাজ্যগর্ঠুল 'ব্রটশ কোম্পানর আঁধকৃত হইতে 
দেঁখিয়াছিল । কোম্পানির এইরূপ আঁধকার-বিস্তারে সাধারণে সন্তুষ্ট হয় নাই। সাধারণে 
ভারতবষের স্বাধীন রাজাদগের চিরস্তন-স্বত্ব ও আঁধকার অক্ষু্ন দেখতে ইচ্ছা করিয়া- 
ছল, কিন্তু তাহাদের এই ইচ্ছা ফলবত হয় নাই। রাজ্যের আধিপাঁতগ্ণণ যেমন 
আপনাদের রাজকীয় অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অনেকে আপনাদের 
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ভুসম্পত্তিও পরহপ্তগত হইতে দেখিয়াছিল। ইহাতে সাধারণের ক্রমেই অসন্তোষ বৃম্ধি 
হইতে থাকে । সাধারণে ইহাতে ক্রমেই ক্ষোভে ও বিরাগে মমাহত হইয়া কোম্পানির 
কাষ-প্রণালীর উপর দোষারোপ কাঁরতে থাকে । ইহার পর টোটার কথা যখন চারি- 
দিকে প্রচারিত হইল, নগরে নগরে বাজারে বাজারে যখন উহার সম্বন্ধে আন্দোলন 
হইতে লাগিল, তখন সাধারণে ছ্ির থাকতে পারল না। টোটার আন্দোলনে তাহাদের 
হৃদয়ের উত্তেজনা বৃদ্ধি হইয়া পৃঝ-সণ্টিত অসন্তোষ বাহির করিয়া দিল। যে অগ্নি 
হদয়ের ভ্তরে গ্তরে অলক্ষাভাবে (ছল, তাহা এখন এই আন্দোলনে গুজবালত হইয়া ভয়ঙ্কর 
কাণ্ড উপাস্থত ক।রল। 

দমদমার কয়েক মাইল উত্তরে-_ভাগীরথশীর তাঁরবতর্ বারাকপুরে একটি প্রসিদ্ধ 
সৈনিক-নিবাস আছে । বাংলার 'সিপাহপ সৈন্যের আধকাংশ এই হ্থানে বাস কারয়া 
থাকে । এই সৈনিক-নিবাস একট স্ররম্য ও সুবিস্তৃত বূক্ষবাটিকায় পাঁরশোভিত। 
প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য-বৈভব এবং মানবের শিল্প-চাতুরী, উভয়ই একত্র হইয়া এই 
চ্ানাটকে পরম রমণীয় কাঁরয়া তুলিয়াছে । পবিব্রসলিলা ভাগীরথশর তটদেশ হইতে 
চিরহারৎ বক্ষশ্রেণীর অপূর্ধ শোভা দেখিলে হদয় পারতৃপ্ত হয়। মনোহর বৃক্ষবাটিকার 
প্রান্তভাগে--ভাগীরথীর তটভূমিতে গবর্নর জেনেরেলের স্দশ্য আবাস-গৃহ আছে। 
নগরের কোলাহল পাঁরহার করিয়া, সমগ্র ভারতের শাসন-কতাঁ সময়ে সময়ে এইস্থানে 
আনা বাস করেন। বারাকপুর রাঙ্পুরুষাঁদগের চিত্তীবনোদনের একি প্রীধান স্থান । 
অনেকে এই সুরম্য স্থানে বিশ্রাম-স্ুখে সময় অতিবাহিত করে, এবং অনেকে কাঁলকাতার 
লোকারণ্য হইতে এ স্থানে যাইয়া শাস্তির পাঁবন্রতা দেখিষা পাঁরতৃপ্ত হয়েন। 

১৮৫৭ অন্দের প্রারন্তে বারাকপুরে চাঁরদল ভারতবষণয় পদাতিক সৈন্য ছিল। 
এই ঢারিদলের মধ্যে দ্বিতীয় এবং ন্িচত্ব'রিংশ রেজিমেপ্ট কান্পাহার রক্ষায় সেনাপতি 

নটের সাবশেষ সহায়তা করিয়াছল এবং কাবুলের সেই ভাষণ যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব 
প্রকাশ করিয়া বিজয়গ্্ীতে শোভিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট চতীন্রংশ এবং সপ্তদশ 
রেজিমেন্টের মধ্যে প্রথমোন্ধ দল এক সময়ে অবাধ্যতা প্রদর্শন জনা সৈন্য-শ্রেণী হইতে 
দূরীভূত হইয়াছিল। এবং নূতন আর একদল তাহাদের স্থানপারগ্রহ কাঁরয়ছল, 
শেযোক্ দল 'দ্বিতীয শিখ-যদ্ধে আপনার্দের পরাক্ম দেখাইয়া গবন“মেন্টের পরিতোষ 
জন্মাইয়াছল | কনেল হুইলর ৩৭ সংখ্যক দলের সেনাপতি 1 ছলেন। ইনি অন্য দল 
হইতে আপসদা অল্পাদদিন মান্র এই দলের অধ্যক্ষতা গ্রহণ কারয়া।ছলেন। ৪৩ সংখ্যক 
দলের কর্তৃত্ব-ভার কল কেনের উপর সমাঁপতি ছিল। হীনও অজ্প দন মান্র এই 
দলের অধ্যক্ষতা করতেছিলেন। সপ্তদশ ও দ্বিতীয় দলের অধ্যক্ষেরা আপন আপন 
সৈন্য শ্রেণির মধ্যে দীর্ঘকাল কায করিয়া আসিতে।ছলেন, এবং দীর্ঘকাল হইতে 

আপনাদের দলের লোকাঁদগের মধ্যে সুপরিচিত ছিলেন। সৈ।নক-নবাসের কর্তৃত্ব 
চাল“স: গ্রাপ্টের উপর ছিল৷ জন হিয়ার্সে সমন্ত সৈনিক 'বিভাগের সেনাপতি ছিলেন । 

সেনাপতি হয়ারসে ২৮শৈ জানুয়ারি আডজটাণ্ট জেনেরেলের কাযলিয়ে 'লি'খয়া 
পাঠাইলেন যে, 'বারাকপরের 'িপাহনরা ক্মেই বিরন্ত হইয়া উাঁঠিতেছে, ক্রমেই তাহাদের 



১ম অধ্যায় ] যুচ্খের প্রারন্ত ৫ 

হৃদয়ে বিদ্বেষ-বৃদ্ধির আবিভাঁব দেখা যাইতেছে । কতিপয় চন্রান্তকারী-_সম্ভবতঃ 
কলিকাতার রাঙ্গণ এইর:প গুজব তুলিয়া দিয়াছে ষে,?সপাহণীদগকে বলপূর্বক ধাস্টধমে' 
দীক্ষিত করা হইবে । বোধ হয়, কলিকাতার যে সকল হিন্দু বিধবা-বিবাহের বিরোধণ, 
[বধবা-ববাহের সপক্ষে আইন বিধিবদ্ধ হইল দেখিয়া, তাহারা এই বাঁলয়া সৌনক শ্রেণর 
অদ:রদশণ ব্যাস্তুদগের মনে বিরাগ জন্মাইয়া দিতেছে যে, সমল ধর্মসংকরান্ত 'ক্লিয়াকলাপ 
বলপূরক উঠাইয়া দেওয়া হইবে এবং বলপূর্ক সকলকে এরইস্টীয়ধর্মে দসীক্ষত করা 
হইবে। এইরুপে গবনমে স্টর প্রাতি ঝিবাস কগাইযা, সিপাহীদিগকে গবন“মেন্টের 
বিরদ্ধে উত্তেজিত করাই ইহারা আপনাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় মনে করিতেছে ।, 
এই সময়ে বসাযুক্ত টোটার কথা সকলের মুখেই শুনা যাইতোছল। বারাকপুরের সকল 
1সপাহশই এই 'বিষয় জানিতে পারিয়াছল। গভীর আশঙ্কা, গভপ্নর আব্বাস সকলকেই 
সমানভাবে আঁস্থুর ও অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরেজেরা যে সিপাহীদগের 
ধর্মনাশে কৃতসঙ্কজ্প হইয়াছেন, ইহাতে তখন নিপাহশদিগের মধ্যে আতি অল্প লোকেই 
আব্বাস কাঁরত। অনেকে আপনা হইতেই বিশবাস কাঁরয়াছিল, এবং অনেকের পরের 
কথায় 'ঝ্বাস জাঁ্ময়াছল যে, গো-খাদক, শ্কর-ভক্ষক 'ফাঁরঙ্গীরা সকলকেই অপাবিন্ন 
কারিতে ইচ্ছা করিয়াছে । ইহারা তাহাদের দেশ আপনাদের আঁধকারে রাখিয়াছে, এবং 
শেষে তাহাদের ঘ্বদেশীয়গণের ধর্ম নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেছে। 

[িপাহশরা এখন আপনাদের বিদ্বেষ-বুৃদ্ধি বিকাশ কাঁরতে উদ্যত হইল। যে হিংসা 
ও ক্রোধ তাহাদের হৃদয় আঁস্ির করিয়া তুিয়াছিল, তাহা এখন পারস্ফুট হইতে লাগিল। 
তাহারা এখন ইংরেজাঁদগকে আকরুমণ কাঁরয়া আপনাদের বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিতপ“ণে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল । দমদমায় টোটার কথা প্রকাশ হওয়ার কয়েক দিন পরেই বারাকপুরের 
টেলগ্রাফ স্টেশন পড়িয়া গেল। এই আগ্নকাণ্ড শীঘ্র শীঘ্র থামিল না। এক রান্রির 
পর আব এক রান্ন আসতে লাগিল, প্রাত রান্রিতেই ইংরেজ আঁফসারদিগের বাংলার 
খড়ের চালে প্রজবলিত আগুন-যুক্ত তীর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কেবল বারাকপুরেই 
এইরূপ করাল অনল-শিখার তরঙ্গ-রঙ্গ দেখা গেল না। বারাকপুরের বহুদ্রবতা 
রানীগঞ্জে "দ্বিতীয় রোজিমেন্টের এক শাখা অবাস্থাতি কারতে'ছল, সেখানেও ঠিক এই 

উপায়ে ঘরে ঘরে আগুন দেওয়া হইতে লাগিল । ইহার পর রান্রকালে 'সপাহপাদগের 
মধ্যে সভার আঁধবেশন আরন্ত হইল । প্রাতি রান্্রতে সকলে একন্র হইয়া ক্লোধের সহিত 
তাঁর ভাষায় (ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অত্যাচারের কথা প্রকাশ কাঁরতে লাগল । গবনমেন্ট 
যে সকলের ধর্মনাশে উদ্যত হইয়াছেন, চিরন্তন জাতি-ভে্দ-প্রথা রহিত কাঁরয়া সকলকে 
ফাঁরঙ্গীর ধমে" দীক্ষিত কারখার ইচ্ছা ক'রয়াছেন,তাহা লইয়া এই নৈশ-দাঁমতিতে তুমুল 
আন্দোলন হইতে লাগল । 1সপাহপরা কেবল সভা করিয়াই নিরন্ত হইল না। তাহাদের 
স্বাক্ষীরত অনেক চিঠি কালকাতা ও বারাকপুরের ডাকধর হইতে ভিন্ন 'ভন্ন সৌনিক- 
[নবাসে যাইতে লাগল । সকল সপাহনই এই নৈশ-সাঁমাতিতে একন্র হয় নাই, সকলেই 
এই পত্রে আপনাদের নাম স্বাক্ষর করে নাই। এই মাত্র জানা গিয়াছে, সিপাহীরা নৈশ- 
সামাতিতে একত্র হইত, এবং অপরাপর 1সপাহাদিগকে গবন“মেণ্টের বিরদ্ধে উত্তেজত 
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করবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন হ্থানে চিঠি পাঠাইত। এই উপায়ে প্রতি সোৌনক-নিবাসে 
বসাষৃকু টোটার কথা প্রকাশ হইল, প্রতি সেনিক-নিবাসের নিপাহশীরা এই কথায় ভগত, 
সন্ত্রস্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল । 

বারাকপুর হইতে প্রায় একশত মাইল উত্তরে ভাগীরথীর তশরবতাঁ বহরমপুরে 
একটি সোনক-নিবাস আছে। এই সৈনিক-নিবাসটি প্রকৃতির আত-রমণীয় স্থানে 
অবাস্থিত। পাঁবন্র-সলিলা ভাগণরথণ ইহাব পাদদেশ 'দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । যে সকল 
নবাব এক সময়ে দিল্পশীব বাদশাহের নামমাত্র অধীন থাকিয়া সমগ্র বাংলা, বিহার ও 
উড়িষ্যার শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন, তাঁহাদের সুর্য বাসভবন ইহার অদূরে শোভা 
বিকাশ করিতেছে । উপস্থিত সময়ে মৃর্শিদাবাদের নবাবের সেই ইতিহাস-প্রসদ্ধ 
ক্ষমতা ও গৌরব বিচ্যুত হইয়াছিল। নবাব নাজিম এখন প্রভূত ধন-সম্প্তির আধিকারণ 
হইয়া বহুসংখ্যক দাস-দাসীর সহিত ভোগ-বিলাস ধনশর নায় আপনার অপূ্ব প্রাসাদে 
কালাতিপাত করিতেছিলেন। লোকে ইংরেজের রাজো তাঁহার এইরপ শোচনীয় অবস্থা 
চাহিয়া দেখিতেছিল। বহরমপুরে কোনো ইউরোপাঁয় সৈন্য ছিল না। উহার নিকটবতখ 
কোনো স্থানেও ইউরোপীয় সৈনিকেরা অবাচ্থিতি করিত না। ১১৯ মংখ্যক এতদ্েশশয় 
একদল পদাতিক, একদল অধ্বারোহী এবং কাতপয় কামান-রক্ষী বহরমপুরের সৈনিক- 
[নবাসে অবস্থান করিতে'ছল। এই সকল 'সিপাহশ যাঁদ হঠাৎ উত্তোজত হইয়া উাঠিত 
এবং মুশিদাবাদের লোকেরা যদ নবাবের নাম করিয়া, ইহাদের পোষকতা কারত, তাহা 
হইলে ইংরেজেরা নিঃসন্দেহ সাতিশম্ন বিপদগ্রস্ত হইতেন। কিন্তু স্থানশয় লোকের হৃদয়ে 
কখ:না এপ ভয়ঙ্কর ভাবের আবিভাঁব হয় নাই, কখনো কেহই উত্তেগনার তরঙ্গে অধীর 
হইয়া রাজদ্রোহতার পাঁরচয় দেয় নাই । 

যখন সাধারণের হয়ে অসন্তোষ বদ্ধমূল হয়, অসসন্থোষের সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রাতাহংসার 
আ'বিভবি হইতে থাকে তখন প্বঝে সাবধান না হইলে সেই অসন্তোষ ও 1হংসার গাতিরোধ 
করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে । উপস্থিত সময়ে কর্তৃপক্ষের প্রবাতিত একি নিয়ম (সিপাহ- 
দগের অসন্তোষ, উত্তেঈগনার কথা প্রচারের পক্ষে সবশেষ অনুকূণ হইয়াছিল । যখন 
বারাকপুরের 1সপাহীরা উত্তোঁজত হয়, তখন সেই উত্তে।জত 'সপাহাীদগকে কাযনিহরোধে 
স্থানে স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। প্রথমে ৩৪ সংখ্যক সৈ।নক দল হইতে কাঁতিপয় লোক 
কতকগুলি ঘোড়ার রক্ষার ভার গ্রহণ কাঁরয়৷ এক স্থানে যায়, ইহার এক সপ্তাহ পরে সেই 
দলের আর কতকগ্লি পোক অন্য কাষে'র জন্য সেইদিকে গমন করে । ইহাদের সকলের 
বহরমপুর পধণন্ত বাইবার কথা থাকে । বহরমপরেয় সিপাহীরা ইহাদের কার্ধভার গ্রহণ 
কারলে ইহারা আবার আপনাদের আড্ডায় ফিরিয়া আ'সবার অনুমাতি পায়। সুতরাং 
ইহাতে অসন্তুষ্ট ?সপাহণীরা ভিন্ন 'ভন্ন স্থানে যাইয়া অপরাপর িসপাহনকে অস্-তুন্ট ও 
উত্তোজত কারবার বলক্ষণ সুবিধা পাইয়া'ছল। বারাকপহরে 'কি কি কান্ড ঘাঁটয়াছে। 
বারাকপঃরের 'সিপাহীরা ?ক জন্য গবন“মেণ্টের বিপক্ষে দলবদ্ধ হইয়াছে এবং ?কি উপায়ে 
অপরাপর ?সপাহ্ণীগকে আপনাদের দলে আনিবার চেষ্টা পাইতেছে, তাহা এর 
বহরমপুরের ১৯ সংখ্যক সোনিক দলের জানিবার সুযোগ হইয়াছিল। 
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যখন ৩৪ সংখ্যক সৈনিক দলের দিপাহণরা বহরমপুরে পেশীছিল, তখন বহরমপরের 
সপাহণরা তাহাদিগকে আহ্লাদ ও প্রশীতর গাঁহত গ্রহণ কারল। লক্ষে্মৌতে ইহারা 
সকলেই একত্র অবাস্থিতি কারত, সুতরাং সকলেই পরস্পরের প্রাচঈন বম্ধু ছিল, এবং 
পূর্বতন সদ্ভাব সকলকেই এক প্রীতিসূন্নে আবদ্ধ করিয়াছিল। এখন এই প্রাচীন 
বদ্ধাঁদগকে পাইয়া ১৯ সংখ্যক সিপাহী দলের সকলেই আগ্রহসহকারে বসা-মিশ্রত 
টোটার কথা 'জিজ্ঞাসা করতে লাগিল। এইকথা এখন আর নূতন ছিল না। ডাকেই 
হউক বা কাঁসিন ( সংবাদবাহক ) দ্বারাই হউক, এই সংবাদ বারাকপুরের সিপাহখীদগের 
উপ্গাস্থিতির দুই সপ্তাহ পূর্বেই বহরমপুরের সৌনিক-নবাসে পেশছয়াছিল।* সংবাদ 
পেশছিবামান্র সকল সিপাহী ইহা শুনিতে পাইয়াছল, সকলের মুখেই কেবল এই 
গুরুতর কাহননর আন্দোলন আঁভব্যন্ত হইতেছিল। কিন্তু এই কথায় বহরমপুরের 
[সপাহশীদগের কোনোরূপ বিকার দেখা যায় নাই, কেহই তখন আপনাদের জাতনাশ ও 
ধম“নাশের আশঙ্কায় 'রাঁটশ গবন“মেন্টের বিরুদ্ধে 'উত্তোজত হইয়া উঠে নাই । নিপাহপরা 
সংবাদ পাইয়া সেনাপাঁতকে জানায় । সেনাপাঁতি দ্ঢ্ুতার সাঁহত তাহাদিগকে কহেন, যদি 
তাহাদের মনে কোনোরূপ সন্দেহ উপাঁচ্থিত হয়, তাহা হইলে তাহারা আপনাদের 
ব্যবহার্য টোটার বসা স্বয়ং পরীক্ষা কারয়া দোঁখতে পারে। সেনাপাঁতির এইরূপ 
আম্বাসে ও সান্ত্ববায় ১৯ সংখ্যক সোনক-দল শান্তভাব অবলম্বন করে, এবং শান্তভাবে 
থ।করা আপনাদের কত ব্যসম্পাদনে যত্নশীল হয়। ।কন্তু যখন ৩৪ সংখ্যক দলের 
1সপাহীরা বারাকপুর হতে আগসয়া তন্্ত্য সিপাহশীদগের মনোগত ভাব প্রকাশ করে, 
যখন তাহারা দৃঢ়তার নাহত কহে, রাজধাণশর 'সিপাহশীদগের স্থির বি*বাস যে, গবন“মেন্ট 
তাহাদিগকে অপাবন্ত্র কাঁপতে সিদ্ধান্ত ক।রয়াছেন, তাহাদের চিরন্তন ধর্মনাশের জন্য অবৈধ 
উপায় অবনম্বন করতেছেন, তখন ধহরমপরের ।সপাহীা স্থছরভাবে গভশর 'ঝ্বাস ও 
আশঙ্কার সাঁহত তাহান্র কথা শুনিতে থাক। তাহাদের দু প্রত্যয় জন্মে যে, 
এইসকণ কথা বেশবাক্যের ন্যার অভ্রান্ত ও অত্যান্তরাহিত। তাহাদের বারাকপ:রস্থ 
সহযোগগণ রাজধানীর আত (নিকটে ধাস কারয়া থাকে, গবন“মেপ্টের নিগ্ঢ় অভসাণ্ধি 
তাহারা ভাশরূপে জানতে পারে, গুতরাং তআহার্দের কথা কখনো ভরমপূর্ণ হইতে পারে 
না, গবন“মেণ্ট অবশ্যই এইরূপ দু1ষত উপায়ে সকলের ধর্মনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, 

* ৩৪ সংখ্যক রোঁজমেন্ের যে দুই ক্ষত দল ভিন্ন ।ভন্ন সময়ে বহরমপনুরের 'দিকে যাত্রা 

করে, তাহার প্রথম দল ১৮ই ফেব্রুয়া'র বহরমপনুরে উপান্থত হয়, দিতাঁ দল ২৫শে 

ফেব্চুয়ার আসিয়া পেশছে। বহরমপুরের সে।নক-দলের অ1ধনায়ক কনে'ল মিচেল 

১৬ই ফে€দরার লিখেন যে, ইহার পনে;রা দিন পূর্বে একজন ব্রাঙ্মণ হাবলদার 

তাঁহাকে ?জজ্ঞাসা করে, সকলের মহখেই শদনা যাইতেছে গবননমেণ্ট ভারতবষ' য় 

সৈন্যাদগের জন্য শুকর ও গরুর চর্বিতে টোটা প্রচ্ভুত করিতেছেন, এ ব্যাপারটা 

[ক? এওারা প্রতিপন্ন হইতেছে, এই সংবাদ অবশ্য ফেব্রুরারি মাসের প্রারস্তে 
বহরমপুরে পেশছিয়াছিল। 
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এবং অবশ্যই অপ্পাবন্র বস্তু্ধারা পবিভ্র জাতীয় বন্ধন উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। 
বহরমপুরের সিপাহরাও এইরূপ আতঙ্কময় চিন্তার প্রবল তরঙ্গ হইতে দুরে থাকতে 
পারিল না, দহ*্ন্তার অনন্ত প্রবাহে তাহাদের হৃদয় আলোড়িত হইল, শান্তি দূরে পলায়ন 
কারল, 'বিবাস ও প্রভুভন্তি আশঙ্কা ও আঁবি*বাসের প্রবলবেগে অবনত হইয়া পাঁড়ল। 
তাহারা এখন 'রটিশ গবন“মেন্টকে ঘোরতর শন্ত্ু বলিয়া মনে করিতে লাগিল, এবং এই 
ঘোরতর শুর আকুমণ হইতে আপনাদের পবিভ্র ধর্ম রক্ষার জন্য প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ হইল । 

যে দিন বারাকপুরের 'সিপাহঈরা আসিয়া পেশছে, তাহার পর 'দিন ১৯ সংখ্যক 
সৈনিক-দলের মধ্যে এই আদেশ প্রচারিত হয় যে তাহাদিগকে আগামণ প্রাতঃকালে 
কাওয়াজ করিতে হইবে । আদেশ প্রচারের দিন প্রাতঃকালে সিপাহশীদিগের মধো কোনো- 
রুপ বিরাগের চিহ্ন দেখা যায় নাই । তাহাদের সকলেরই বাহ্যভঙ্গণ শান্তিময় বোধ হইয়া- 
ছিল । কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেনাপতি মিচেলের সহকারী, 'সপাহখদের মধ্যে সাতিশয় 
বিরাগ ও অসন্ভোষের চিহ্ন দেখিতে পাইয়া সেনাপাতিকে জানাইলেন যে, সোনিক-দল বড় 
বিরন্ত ও অসন্ত্ট হইয়া উ।ঠয়াছে। প্রাতঃকালের কাওয়াজের জন্য তাহাদিগকে বন্দুকের 
ক্যাপ দেওয়া হয, কিন্তু তাহারা তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই। যেহেতু টোটা 
অপাবিন্র করা হইয়াছে বলিয়া তাহাদের মনে গভশব সন্দেহ জন্মিয়াছে। সহকারী 
অধ্যক্ষ ধবরভাবে সেনাপাঁতি 'িচেলকে এই সকল কথা কহিলেন। এস্থলে উল্লেখ করা 
কর্তব্য যে, প্রাতঃকা।লক কাওয়জের পরে সৈন্যাদগের মধ্যে টোটা বিতরণ করার 
রীত ছিল না । কিন্তু সাধারণতঃ সেন/দিগের ব্যবহারের,ভ্রন্য যে সকল টোটা বারুদাগার 
হইতে বাহির করা হইয়াছিল, তৎসমূদয় ১৯ সংখ্যক দলের 'সিপাহীদিগের কেহ 
কেহ দেখিতে পাইয়াছিল। যে কাগজে এই টোটা প্রস্তুত হইয়াছিল, হঠাৎ দৌঁখলে 
তাহা দুই রকম বালয়া বোধ হইত । ব্তরাং িপাহীরা টোটা দেখিয়া, উহা দুই 
রকম বলিয়া মনে কারল ৷ তাহারা পূর্বে শুনিয়াছিল যে, কলকাতা হইতে নূতন 
টোটা আসসম্লাছে । সুতরাং তাহাদের গভীর সন্দহ আধকতর গভীর হইল। তাহারা 
এখন হস্ত সিদ্ধান্ত করিল যে, পুরাতন টোটার সাঁহত অপবিত্র নূতন টোটা একক্র 
করা হইয়াছে, সুতরাং তাহার্দের অধঃপতনের আর বড় 'বিলম্ব নাই, গবন“মেন্ট শখঘ্বই 
তাহাদের পাবন্র ধমের সম্মান বিনন্ট কারবেন, শশঘ্রই অবৈধ উপায়ে তাহাদিগকে 
চিরকালের জন্য পাতিত কাঁরয়া রা!খবেন । 

সেনাপাত মিচেল, সহকারীর নিকট সিপাহশীদগের 'বিরাগের সংবাদ পাইয়া 
তৎক্ষণাৎ সোনক-নিবাসের 'দিকে যাত্রী কারলেন, এবং খথাস্থানে উপনীত হইয়া 
এতদ্দশীয় আফসারাদগকে আপনার ?নকটে আদসতে আদেশ দিলেন, এই সময়ে 
ধীরতাপ্রপর্শন এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে বিশিষ্ট দুঢ়ুভা প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছল। 
ন্যায়পরায়ণ গবন“মেণ্টের সম্মানিত নামে ধীরতার সহিত সকলকে আশ্বাস দিলে, এবং 
উপস্থিত সন্দেহ যে, অগৃলক ধাীরতার সহিত তাহা সপ্রমাণ করিলে অফিসারেরা সন্তুষ্ট 
হইতেন। আঁফিসারদিগের সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীরাও দশ্িন্তার বিসজন দিয়া, স্ুচ্ছির 
হইত । কিন্তু ধীরতার এরূপ প্রয়োজন এছ্থলে উপেক্ষিত হইল । সেনাপাতি আপনার 
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হৃদয়ের আবেগ সংযত রাখিতে পারিলেন না। ক্োধের উত্তেজনায় তিনি অধাঁরতার 
পরিচয় 'দিলেন এবং আঁফসারাদগের সন্দেহ দৃব করিতে চেষ্টা না কারয়া অধীরভাবে 
তাঁহাদিগন্কে ভয় দেখাইতে উদ্যত হইলেন। কল মিচেল ক্রোধের সাঁহত কহিলেন, 
টোটা এক বংসর হইল প্রস্তুত হইয়াছে, আঁফসারদের আশঙ্কার কোনও কারণ নাই, যার্দি 
এ কথার পরেও কেহ ইহার ব্যবহারে অসম্মত হয়, তাহা হইলে সমন্ত রোজমেন্ট: রদ্ধদেশ 
িংবা চনে পাঠাইয়া দেওয়। হইবে, সেখানে মৃত্যু ভিন্ন ইহাদের অদৃ্টে আর কিছুই 
ঘটবে না। যাহারা গবনমেন্টের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাহাদিগকে গুরহতর 
শান্ত ভোগ করিতে হইবে৷ সেনাপাঁতি মিচেলের এইরূপ কঠোর কথায় দেশীয় আফসার- 
দিগের সন্দেহ দূর হইল না। তাঁহারা আপনাদের কনে'লের মুখে সকল কথা পারি্কার- 
রূপে শনিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে ইচ্ছাঅতৃপ্ত রাঁহল । কনে'লিকে অধীরতা 
ও ক্লোধ প্রকাশ করতে দেখিয়া তাঁহারা তাঁহার কথায় বি*বাস কারতে পাঁরিলেন না। 
বরং ইহাতে তাঁহাদের পূর্বতন সংস্কার বদ্ধমল হইল । তাঁহাদের 'ব্'বাস জদ্মিল, 
অবশ্য টোটা অপাঁবন্ করা হইয়াছে, নচেৎ সেনাপাঁত কখনও এরুপ ক্রোধ প্রকাশ কাঁরয়া, 
সকলকে উহা ব্যবহার কারতে বলিতেন না। আঁফসারেরা অতঃপর আপনাদের 
আবেদনও ঠিক এই য্যান্তর সাহত স্বীয় মত সমর্থন করিয়াছিলেন, এই আবেদনে স্পষ্ট 
উল্লেখ ছিল, তান (কর্নল মিচেল) এরূপ কুদ্ধভাবে আদেশ দিলেন যে, আমাদের 
দূঢ় বি*বাস জান্সিল, টোটা সকল বান্তাবকই বসা-মাশ্রত করা হইয়াছে; অন্যথা 'তিনি 
কখনও এরূপ উগ্রতা প্রকাশ কারতেন না।” আঁফসারেরা সেনাপাতিকে উত্তেজিত ও 
রুদ্ধ দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত কাঁরয়া আপনাদের 
পাঁবন্ন ধর্মের সম্মান রক্ষাণ জন্য দঢ-প্রাতিজ্ঞ হইয়া ৬।৪য়াছলেন। 

সেনাপাতি মিচেল উত্তেজিতর্চদয়ে ক্লোধ-গন্তীর-স্বরে বন্তুতা কারয়া নীরব হইলেন, 
আফসারেরা অধিকতর সন্দেহাক্পচত্তে আধকতর শঙ্কত ও সন্বন্তভভাবে নীরবে গৃহে 

[ফ!রয়া গেলেন। সেনাপাঁতিও উদ্বেগের সহিত নানাপ্রকার চিন্তা করিতে কারতে 
আপনার বাস-গৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লা।গলেন । এই সময়ে সন্ধ্যা অতত 
হইযাছিল, রাদন্রর অন্ধকার ধরে ধীরে চারাদক কালময় কাঁরয়া তুলিয়াছিল। 
সেনাপাঁতর গাড় এই অন্ধকার ভেদ কাররা যাইতে লাগল। সেনাপাতর পাশ্বে 
তদশয় সহকারী উপাঁবন্ট 'ছিলেন। কিন্তু মিচেল এ অবস্থাতে স্স্থির থাকিতে পারিলেন 
না। মুহূর্তে মহরতে তাঁহার হায় আত্দালিত হইতে লাগিল, মহত মুহৃতে" 
[তাঁন ভাবতে লাগলেন, বাতাসের সঙ্গে যেন বিপদ খেলা কারয়া বেড়াইতেছে, উহা 
শশঘ্রই তাহাদের মাথায় আ'সয়া পড়িবে । এই অবশ্যন্তাবী বিপদ হইতে আপনা'দগকে 
রক্ষা কারবার জন্য কোনো উপায় করা উচিত হইতেছ। কিন্তু উপ্পাম্থত সময়ে ১৯ 
সংখ্যক রেজিমেন্ট কেবল ভারতবর্ীয় সৈন্যেই সংগঠত হইয়াছিল। এই সৈনিক-দল 
ব্তশত একদল অশ্বারোহী এবং কয়েকটি কামানের সহিত একদল কামানরক্ষণ ছিল । 
মিচেল এই অশ্বারোহী ও কামানর'ক্ষগণের সাহায্যে পদা।তক দলের আক্রমণ নিরম্ত 
কাঁরতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কি না, জানা ঘায় নাট্র। কিন্তু ভয় দেখান তাঁহার একটি 
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প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তিনি ভয় দেখাইয়া সমগ্ত বিল্প-বিপার্ত দূর কাঁরতে ইচ্ছা 
কারয়া।ছলেনা তাঁহার আর যে-কোন আঁভসাম্ধই থাকুক না কেন, তিনি অব্বারোহণ 
ও কামান রক্ষক।দগকেও প্রাতঃকালের কাওয়াজের হ্থলে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ 
প্রচার করিলেন। 

এই আদেশ প্রচার করিয়া সেনাপতি মিচেল রা দশটার সময়ে শয়ন করিলেন । 
[কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না। একটির পর আর-একটি চিন্তার তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় 
[নিয়ত আন্দো'লত হইতে লাগিল। তিনি নানাবিধ দ:্স্তার স্রোতে পাড়য়া ভাসিতে 
লাগিলেন। এই সময়ে সৈনিক-নিবাসের দিকে জয়ঢাকের শদ্দ ও বহুসংখ্যক লোকের 
কণ্ঠব্যান একন্র মিশ্রত হওয়াতে কোলাহল সমুখিত হইল। কোলাহল নিশীথের 
শান্ততঙ্গ কারয়া (মচেলের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কার সণ্ার কারল। জয়ঢাকের শব্দে ও 
বহুসংখ্যক লোকের ভয়ঙ্কব চীৎকারধবানতে সৈ'নক-নিবাস আন্দোলিত হইয়া উঠিল। 
এই ভয়ঙ্কর কোলাহলে সেনাপাঁত গিছেল স্পম্ট বুঝিতে পারলেন, 'সিপাহশরা দলবদ্ধ 
হইয়া বিপদ বাধাইবার চেষ্টা কবিতেছে। আঁফসারেরা কনেলি মিচেলের নিকট হইতে 
চ'লয়া গেলে, িপাহশীদিগের উত্তেজনা রূমে বুদ্ধি পাইয়া।ছল । ইহার পর যখন তাহারা 
শুনিতে পাইল, অম্বারোহণ ও কামান রক্ষকিগকে সজ্জিত হইতে আদেশ দেওয়া 
হইয়াছে, ইহারা সকলেই প্রাতঃকালের কাওয়াজের সময়ে উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদের 
গর আশঙ্কা গভীরতর হইয়া উঠিল ; তাহাদের সন্দেহ তখন দ:ঢ বিবাসে পারণত 
হইল , তাহারা তখন ভাবিল, কাওয়াজের সময়ে অপাঁধন্ত্ টোটা বলপৰ্বক তাহাদের 
হাতে দেওয়া হইবে, অশ্বারোহী ও কামানরক্ষকেরা এই সর্বনাশকর উদ্দেশ্য সাধনের 
এন্য গুস্ভুত হইতেছে । তাহারা এইরূপ গভীর আশঙ্কা ও 'চন্তার আবেগের গাতিরোধে 
সমথ হইল না। ক্ষোভ, ।বরাগে ও রোধে তাহারা আপনাদের সনাতন ধর্ম রক্ষা 
কারতে সমহখত হইল । প্রথমে কিরুপে সকলকে এক সময়ে একন্রু দলবদ্ধ হইতে 
ইঠিত করা হইগ্নাছিল, তাহা স্পন্ট জানা যায় নাই । এরূপ সময়ে এঁবষয়ে সূক্ষঘরূপে 
অবধারণ করা একরুপ অসাধ্য । উত্তেজনার সময়ে আতি অন্প আয়াসে ও আতি অল্প 
কৌশলেই সকলকে একক্ষেত্রে দলবদ্ধ করা যাইতে পারে। বহরমপুরের ?সপাহণীরা 
একসময়ে সকলেই গভনর আশঙ্কা ও গভীর উদ্বেগে অধীর হইয়াছিল, সকলেই আপনাদের 

ধর্মহাঁন হইবে বলিয়া একনূপ উন্মন্তভাবে কার্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল । সকলেই 

আঁস্ছির, সকশের কার্য-প্রণালীই শৃঙ্খলা-শূন্য । এই উন্মত্ত (সপাহী-দলের মধ্যে কেহ 
কেহ বন্দুক ভরিতে উদ্যত হইল, কেহ কেহ ছোড়” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, 

এবং কেহ কেহ যেখানে সকল আনস্টের মূল ভরঙ্কর ঢোটা 1ছল, সেই স্থান অধিকার 

করতে চলিল। গভপর নিশীথে বহরমপুরের সৈনিক-নবাস এইরূপ ভয়ঙ্কর দ্শ্যের 

ক্লীড়াক্ষেনত্র হইয়া উঠিল। 
সেনাপাঁতি £মচেল এই কোলাহল শুনিয়াই মুহূর্ত মধ্যে শষ্যা হইতে উঠিলেন, 

এবং মূহূত মধ্যে যুদ্ব-বেশে সাঁজ্জত হইয়া সৈনিক-নিখাসের 'দকে গ্রমন করিলেন। 
[িপাহণীরা গভীর আশঙ্কায় উত্তোজত হইয়া ডীঁঠয়াছে, কি প্রকৃতপক্ষে গবনমেন্টের 
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[বিরুদ্ধে সমখিত হইয়াছে, সেনাপাঁতি প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যাহা হউক 
[তিনি কিছুমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া অ*বারোহপীদগ্রকে শঈঘ্র শীঘ্র সাজ্জত হইতে 
আদেশ দিলেন, কামান-রক্ষকাঁদগকেও আপনাদের কামানগুলি যথোপযদুন্ত স্থলে লইয়া 
যাইতে কহিলেন। সেনাপাঁতির আদেশ প্রাতপা?লিত হইল । অশ্বারোহশ সৌনক-দল 
সাঁজত হইয়া অঞ্ববে আন্লোহণ করিল। অন্ধকারময় নিশশথে মশালের আলোকে 
কামান-রক্ষকেরা আপনাদের কামানসকল সিপাহশীদগের কে লইয়া যাইতে 
লাগিল। 'সপাহশীরা দুরে কামানের চাকার শব্দ শুনিতে পাইল, প্রজব্লত মশালের 
আলোকে সুস।জ্জত অন্বারোহীদিগকে আপনাশ্র অভিমুখে আসতে দেখিল। এ 
দশ্যে তাহাদের হৃদয় আধিকতর তরঙ্গায়ত হইল ; তাহারা অধিকতব শঙ্কানন্বত 
হইয়া আপনাদেব দ্থানে দাঁড়াইয়া রাঁহল, কেহই পনাইল না, অথচ কেহই যুদ্ধের 
উদ্যোগ করিল না। অনেকের হাতে গুলিভরা বন্দুক ছিল, কন্তু কেহই তাহা 
ছণ্খড়ল না। 

রাত্রি দুই প্রহর আতবাহত হইয়াছে । গাঢ় অন্ধকার পূরপেক্ষা গাঢ়তর হইয়া 
সমুদয় এক কাঁরয়া ফেলিয়াছে। সেনাপতি মিচেল এই সময়ে ইউরোপায় আঁফসাবাঁদগকে 
শৃষ্যা হইতে উঠাইয়া কামান সঙ্গে করিয়া কাওয়াজের প্রশস্তক্ষে ত্র উপনীত হইলেন । 
[সপাহশীদগের হাতে বন্দুক ছিল, কিন্তু তাহাদের কেহই মাম।বক পাঁরচ্ছেদ পারিগ্রহ 
করে নাই। এ সময়েও সেনাপাঁতর বিশিষ্ট ধাঁবতা দেখান উ5ত ছিল । সেনাপাতি 
এ সমযেও শান্তভাবে শান্তিময় কথায় সকলকে সন্তোষত কাঁরতে পারিতেন। কিন্তু 
(মচেল সিপাহশীদগের আতঙ্কের বিষয় ব্ঝতে পারলেন না; তান পূবাপেক্ষা 
আঁধকতব কঠোরতা দেখাইয়। উপাচ্ছিত গোলযোগ দুর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাঁহার 
আদেশে কামান ভরা হইল এবং অশ্বারোহীরা কামানের নিকটে সন্নিবে'শত রহিল । 
মিচেল অতঃপর এতদ্দেশশয় আঁফসারাদগকে একন্ হইবার জন্য আদেশ প্রচাব কারলেন। 
আদেশানুসাবে কার্য হইল। অ'ফসারেরা আবার সেনাপাতির সম্মুখে আসিয়া 
দাঁড়াইলেন, আবার তাঁহার মুখে সেই ক্লোধাবেগপূরণণ_ সেই উত্তেজনাময় কথা শুনিতে 
লঃগিলেন। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে সেনাপাঁত 'িচেলের মুখ হইতে যে-সকল কথা 
বাহর হইয়াছিল, তৎসমুদয় 'লিপিবদ্ধ হয় নাই, সুতরাং এখন তৎসমদয় উদধৃত করা 
অসন্তব। নকন্তু মিচেল যাঁহাঁদগকে সম্বোধন করিয়া জলদ-গন্তীর-স্ব'ব বন্ত-তা 
কাঁরয়াছলেন, তাঁহারা তখন ইহ্নুই ব্টাঝতে পারয়াছিলেন যে, সেনাপাত সমস্ত অবাধ্য 
[সপাহণকেই কামানে উড়াইয়া দিবেন; তিনি ইহার জন্য আত্মবিসজনেও প্রস্ভুত 
আছেন। এতদ্দেশীয় অফিসারেরা ধীঁরভাবে সেনাপাঁতি মিচেলের কথা শুনিলেন, 
ধীরভাবে বিনয়নম্রতার সহিত তাঁহাকে কহিলেন, উপান্থছত সময়ে এরূপ উগ্র বা ব্ুদ্ধ 
হওয়া উচিত নহে । িপাহীরা অনভিজ্ঞ ও সাঁন্দগ্ণ। তাহারা কেবল ভয়গ্রযুন্ত এরপ 
উত্তোজত হইয়া উঠয়াছে। তাহাদের বিবাস জান্ময়াছে যে, অশ্বারোহণ সৈন্য ও কামান 
সকল তাহাদিগকে বিনষ্ট কারবার জন্য আনা হইয়াছে । তাহারা এখন উত্তেজনায় 
উন্মত্ত এবং কার্যকারণের পাঁরজ্ঞানে অসমর্থ । যাঁদ সেনাপাঁতি এই অশ্বারোহী সৈন্য 
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ও কামান সকল এখান হইতে তাহাদের 'নারস্টি স্থানে পাঠাইয়া দেন, তাহাহইলে 
[সিপাহনরা অস্ত্রপারত্যাগপূর্কক শান্তভাবে আপনাদের কার্ষে মনোনিবেশ কারবে। 

আফিসারেরা নীরব হইলেন । নীরবে সেনাপতির দিকে চাহিয়া শান্তিময় আদেশের 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এখন কি ক'রতে হইবে, সেনাপতি মিচেল তাহা সহসা 
ঠক কারযা উঠিতে পারিলেন না। তান বুঝলেন, সিপাহীরা ঘোবতর আশঙ্কায় 
উত্তোজত হইয়া উঠিয়াছে, ইচ্ছা কাঁরয়া গবনমেপ্টকে বিপদাপন্ন করিতে অগ্রসর হয় 
নাই। এ অবস্থায় অ*্বারোহা সৈন্য ও কামান সকল তাহাদের সম্মখে আনা ঘার-পর- 
নাই আবব্েনার কাষ" হইয়াছল। সেনাপাত 'মচেল যাঁদ অশ্বারোহশীদগকে আপনাদের 
স্থানে প্রস্তুত থা!কতে কাঁহয়া, প্রথমে সিপাহী।দগকে শান্তভাবে বশীভূত কারবার 
চেষ্টা পাইতেন, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে ধীরতা ও বিবেকের সম্মান রক্ষিত হইত। 
উত্তে'জত 'সিপাহিরা মিম্টকথায় শান্ত না হইলে সেনাপাতি অনায়াসে অ*্বারোহনদিগকে 
তাহাদের সম্মুখে মানতে পা।রতেন। কিন্তু সেনাপ।ত মিচেল ইহা করেন নাই। 
[তাঁন সাঁবশেষ বিবেচনা না করয়াই একবারে সমুদয় অ*্বাবোহন সৈন্য ও কামান 
'সপাহীঁদগের সম্মুখে আনিয়া ফেলিয়াছেন, এখন সিপাহীদিগের আনুগত্য স্বীকারের 
পূর্বে ইহহাদিগকে ফারিয়া যাইতে আদেশ 'দিতে পারিলেন না। সেনাপতি কিছু 
গোলযোগে পড়লেন, এ সময়ে কি উপায় অবলদ্ধন কারতে হইবে, হঠাৎ ঠিক কবিতে 
পারলেন না। অবশেষে তান এতদ্দেশর অ।ফসারদিগকে কাঁহলেন, অন্বারোহশী 
ও কামান-রক্ষকাঁদগকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দেওঘা হইতেছে কিন্তু প্রাতঃকালের 
কাওযাজের স্থলে সকলকেই উপ্পান্থছত হইতে হইবে । অফিসারেরা আবার ধাীরভাবে 
[বনয়নম্নর তার সাহত সেনাপাঁতিকে কহলেন, এরূপ করলে 'সপাহপ্বরা আশ্বস্ত হইবে 
না, তাহাদের আশঙ্কাও দুব হইবে না, কাওয়াজের সমযে কামান ও অশ্বারোহশীদগকে 

আপনাদের সম্মুখে দেখিলে তাহারা আবার নানাপ্রকার সন্দেহতরঙ্গে দোলায়িত হইতে 

থাকবে । সুতরাং এখন অশ্বারোহী সেন্য ও কামান-রক্ষকাঁদগকে তাহাদের আপন 

আপন স্থানে ফিারয়া যাইতে বলা কত, এবং প্রাতঃকালের কাওয়াজ বন্ধ রাখা 
[বিধেয়। সেনাপাতি অসম্মীত প্রকাশ করলেন না। ক্রমে অম্বাবোহতী ও কামান- 
রক্ষকগণ আপনাদের বাসস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, কমে মশাল সকল িপাহণ- 

[দিগের নিকট হইতে অস্তাঁহত হইল । 'িপাহশীরা তখন আশ্বস্ত হইল, মশালের সঙ্গে 
সঙ্গে অশ্বারোহী সৈনিক-দল ও কামান সকল স্ছানাস্ত্রত হইতে দৌঁখয়া, তাহারা 
আপনা?দগকে নিরাপদ ভাবতে লাগিল । 

পরান প্রাতঃকালে ১৯ সংখ্যক সৈনিক-দল কাওয়াজের চ্ছলে উপনীত হইল, 
এবার তাহাদের মধ্যে সেরুপ অবাধ্যতা বাসের্প উদ্বেগের সঞ্চার দেখা গেল না। 
তাহারা কোনরপ আপাত্ত না করিয়া, যথানিয়মে আপনাদের কতবব্য সম্পাদন করিতে 
লাগিল। সহসা উত্তেজনার তরঙ্গে অধীর হওয়াতে তাহাদের মনে অনুশোচনা 
জন্মিয়াছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ইহাতেও নীরবে রহিলেন না, তাহাদিগকে পুনবাঁর 
কর্তব্যকার্ম অভিনিবিষ্ট দেখিয়াও, তাঁহারা "স্থির থাকিতে পারিলেন না। কি কারণে 
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তাহারা সেনাপাঁতর আদেশ লগ্ঘন কাঁরয়াছিল, কি কারণে তাহাদের মধ্যে বিরাগের 

আবিভাবি হইয়াছিল, তাহার অন সম্ধান আরম্ভ হইল ॥। অনেক দিন, এই অনুসন্ধান 
চাঁলতে লাগিল, অনেক দিন, এতদ্দেশশয় ও ইউরোপীয় অফসারদিগের সাক্ষা গৃহগত 
হইতে লাগল । 'সিপাহীরা ইহার পর আর কোনরপ উত্তেজনা বা অবাধ্য তার লক্ষণ 
দেখাইল না। তাহারা যথানয়মে আপনাদের কতব্য সম্পাদন কারতে লাগিল । 
মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম এই সময়ে সাধারণের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিতে সাঁবশেষ 
প্রয়াস পাইতে লাগলেন । কর্নেল জজ" ম্যাকগ্রেগর নামক সৈৌনিক পরুষেব সাঁহত 
পরামর্শ কাঁরয়া, তান শান্ত অব্যাহত রাখতে যন্রশীল হইলো । নবাব নাজমের 
প্রয়াস সফল হইল । মুশিদাবাদের কেহই কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত ক'রতে চেষ্টা 
করিল না, সকলেই শান্তভাবে থাকিয়া শান্তিময়-পথে অগ্রসর হইতে লাগল । 

যাহারা সৌঁনকদলের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন, রণ-নপুণ পুরুষগণ প্রভি মুহয়তে" 
প্রত্যেক কার্যে যাঁহাদের অনুমতির প্রতীক্ষা কাঁরয়া থাকে; তাঁহার সকল সময়েই 
ধনরতা ও বিবেকের অনুবতশ হইয়া চলা উচিত । সঙ্কটাপন্ন সমযে অধশরভাবে কোন 
কার্ষের অনুষ্ঠান কারলে বা আববেকের মন্ত্রণায় অকত'ব্যসাধনে উদ্যত হইলে ফল 
বড় ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায় । যাহারা বীরতেৰ উন্নত, সাহসে আবচলিত ও কব্য- 
প্রতিপালনে অনলস, তাহারা আপনাদের আঁধনায়ককে সকল সমধে প্রকৃত বরপুরুষের 

ন্যায়, ধীর, গন্তর এবং উপয-ক্ত সময়ে উপযুন্ত কার্যের অনুষ্ঠানকার্ীশী দৌঁখতে ইচ্ছা 
করে । কিন্তু সেনাপতি মিচেল ১৯ সংখ্যক সোৌঁনক-দলের 'নিক১ এইরূপ ধীরতা বা 
গাম্ভীষের পারিচয় দিতে পারেন নাই । সেনাপতির দোষে অনেক সময়ে অনেক 

অকাষে'র অনস্ঠান হইয়া থাকে । উপাচ্থিত সময়েও সেনাপাঁতি মচেলের বিবেচনার 
দোষে নিঃসন্দেহ অকারেব অন,্্ঠান হইয়াছিল। কর্নেল মিচেল উগ্রতা ও অধীরতা 
না দেখাইলে বোধহ্য, গিসপাহশরা উন্ভোজত হইয়া উঠিত না, এবং গিচেল অসময়ে 
ক্রোধপ্রকাশ না করলে বোধহয়, এতদ্দেশশয় আফসারেরা 'সপাহশীদিগকে নিণজ্ঞ কাঁরতে 
উদাসীন থাকতেন না। 
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গবণণমেন্টের সময়োচিত কার্ীনর্বহে বিলদ্ব হওয়ার কারণ--গবন“মেন্টের 'ভিন্ন 
[ভিন্ন শাসন-সংক্রান্ত 'বিভাগ-_বসাুন্ত টোটার বিষয়ের অনুসন্ধান-_বারাক- 
পুরের িসপাহশীদগেব মধ্যে অসন্তোষের বদ্ধি_সিপাহশী মঙ্গল পাড়ে 
৩৪ সংখাক 'সপাহশদলেব মধ্যে গোলযোগ--১৯ সংখ্যক ?সপাহশদলের 

[নংস্তীকরণ। 

সকল দেশে এবং সকল শাসন-প্রণালীর মধ্যেই দেখা যায়, যে বিপদে রাজ্যের সমূহ 
অমঙ্গল সাধিত হয়, তাহা এমন অলক্ষ্যভাবে আপনার গাতাবদ্ষান করে ষে, সেই বিপদ 
ফলোন্মুখ হওয়ার পূর্বে রাজ্যাঁধপ'ত উহার 1বন্দুবসর্গও জানতে পারেন না। 
[বিপদ এইব্পে সময় পাইয়া, ধীবে ধীরে শকুসংগ্রহ পূর্বক রাজকীয় শাসনেব বিরুদ্ধে 
এমন তুমুল কাণ্ড উপস্থিত কবে যে, শেষে উহার গাতরোধ করা দ:সাধ্য হইযা উঠে। 
ভারতবর্ষের ন্যায় বিদ্তৃত রাজ্যে এরূপ অবশ্যন্তাবী ।বপদের সংবাদ আনতে 'বরটশ 
গবন্নমেণ্টের আধক সময় লা?গযা থাকে । ভারতবষ+য়েরা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে িভভ্ত। 
ইহাদের ভাষা 'বাভন্ন, আচার-বাবহার £বভন্ন এনং ধমনি:শাসন বিভন। গবননেন্ট 
এই 'বিভন্ন সম্প্রদায়ের মনোগত ভাব সবধিশে আয়ন্ত রাখতে পারেন না, ভারতবষে'র 
সকণ শ্রেণর-_সকল ধমনিশাসনের লোকেও সকণ সময়ে গবন*মেন্টের অভস।ন্ধ 
বুঝয়া উঠতে পারে না। সুতরাং রাঙ্গা-প্রঙ্গা অনেক ঈময়ে অন্ধকারে থা।কয়া 
পরস্পরের মুখাবলোকন কারিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। শাসন-বভা্গত্র যে-সকল 
মধপ্তন কর্সচারী সাধারণের মধ্যে অবস্থান করেন, তারা সংসা কোনো বিপদ্র 

আভাস পাইলে উধ্্তিন কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া থাকেন। ।কন্তু এই সংবাদ 
শাসণ।বভাগের কুঁটিল-পথ আতিক্রম করিয়া প্রধানতম শাসনকতার কণণগেচর হইতে- 
না-হইতেই বিপদ ভয়ঙ্কর ও দহর্নবার্য হইয়া উচ্চে। 

ভারও সম্রাজ্যের সৈন)সংকান্ত সমস্ত কাধের ভার প্রধানতম সেনাপাঁতর উপর 
নমারগিত আছে । কন্তু গবনর-জেনেরলের হস্তে সময় বিষয়ের শাসন-ভার থাকাতে 
সৌনক বিভাগের কার্যও গবরনন র-জেনেরণকে সুনিয়।মত রা।খতে হয়। গবনর-জেনেরল 
আপনার দায়িত্ব বৃঝিয়া সৌঁনক-বভাগের কাষে" প্রধানতম সেনাপ।তর উপরেই নিভ“র 
কাররা থাকেন। শাসন-বভাগের এই দুইজন প্রধানতম রাজপুরুষ একদ্ছানে থাকিলে 
গুরুতর 'বিষয়ের মীমাংসা হইতে আঁধক বিলম্ব বা অস্গুবিধা হয় না। কিন্তু অনেক 
সময়ে এর্প ঘটে যে, গবর্নর-জেনরেল তাঁহার সেক্রেটারির সাঁহত রাজ্যের একস্থানে 
অবস্থান করেন, এবং প্রধান সেনাপাঁত রাজ্যের আর একদ্থানে অবাস্থৃতি কারয়া থাকেন। 
১৮৫৭ অধ্দের প্রারন্তে এরূপ ঘটয়াছিল। লর্ড ক্যানিঙ- কলিকাতায় ছিলেন, প্রধান 
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সেনাপতি আনজনের কাধাঁলয় উত্তর-পাঁশ্চমাগুলে ছিল* । সেনাপত স্বয়ং বাংলায় 
অবদ্ছিতি কারতেছিলেন। আভডজংটাণ্ট জেনেরল মিরাটে ছিলেন। আডজুটাণ্ট 
জেনেরলের কাষলিয় কলিকাতায় 'ছিল। বসাযুস্ত টোটার ব্ষয়ের অন:সন্ধানপূর্ক 
কর্তব্যের অবধারণ করা ই*হার্দের সকলেরই কায ছিল । “কল্তু সকলে একদ্ছানে 
ছিলেন না, সকলের কাষলিয়ও একস্থানে ছিল না। এজন্য যথোচিত সময়ে যথোচিত 
উপায় অবলাম্বিত হয় নাই । এইরূপ বিলম্ব পরিশেষে আনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 

প্রধানতম রাজপুরুষগণ স্থানান্তরে থাকাতেই কেবল বিলম্ব হয় নাই, রাজকণয় 
শাসন-বিভাগের কার্-প্রণালী অন:সারেও বিস্তর বিলম্ব ঘটিয়াছিল। প্রতি বিভাগেই 
বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনেকগযল রাজপুরুষ রাজকাঁয় শাসন-প্রণালগ সুব্যবান্থিত 
রাখিবার জন্য 'নয়োঁজিত রাহয়াছেন। কোনো প্রাসাদে উঠিতে হইলে যেমন শ্তরে করে 
স।জ্জত সোপানশ্রেণী আতিক্রম কারিতে হয়, কোনো 'বিষয় প্রধানতম রাজপুরুষের গোচর 
কাঁরতে হইলেও সেইরূপ বিভাগীয় রাজপুরুষাঁদগের শ্রেণী, একটির পর আর একটি 
কারয়া, অ।তন্রম কারতে হইয়া থাকে । কোনো গুরুতর 'বষয়ের মীমাংসা কারতে 
হইলে, অধস্তন রাজপুরুষ, তাঁহার অব্যবাঁহত উপরে যিনি থাকেন, তাঁহাকে জানাইতে 
বাধ্য হন। এই উপরওয়ালা আবার তাঁহার অব্যবাঁহত উপরের কমণচারীকে জানান । 

এইরূপে বিষয়টি রাজকীয় শাসন-বিভাগের ভ্তরের-পর-গ্তর অতিক্রম কারয়া প্রধানতম 
শাসনকত'রি সমক্ষে পেখাছিষা থাকে । ২২শে জানুয়ারি দমদমাস্কিত ৭ সংখ্যক ?সপাহৰ- 
দলের অধ্যক্ষ লেফ:টেনেণ্ট ব্রাইট বসাযুন্ত টোটা ও তনল্লিবন্ধন সিপাহশাদগের মধ্যে যে 
উত্তেজনা হইয়াছে, তাহার কথা অস্ত্রগারের অধ্যক্ষকে জানান । অধ্যক্ষ মেজর &বান-টেন 
উহা তৎপর দন দমদমার সোনক-নিবাসের অধ্যক্ষের গোচর করেন । এই অধ্যক্ষ আবার 
উহার বিষয় বারাকপুরের সেনাপাঁতির নিক িখিয়া পাঠান। কনেল হিয়ারসের 
[নিকট হইতে এই বিষয় কলিকাতায় আডজ-টাণ্ট জেনেরলেব কাষলিয়ে উপাস্থিত হয়। 
[িষয়ট গুরুতর ছিল। শীঘ্র শীঘ্র এ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত কার্য-পদ্ধাতির অবলম্বন 
করা আবশ্যক হইয়া উঁঠয়াছল। সেনাপতি হিয়ারূসে এজন্য উপাদ্থত বিষয়, শখগ্ব 
ভারতব্যয় গবরন্নমেণ্টে পাঠাইবার জন্য, আডজ-টাণ্ট জেনেরলের কাযলিয়ে 'লাখিলেন, 
এবং সেই সঙ্গে প্রস্তাব করিলেন যে, 'সিপাহসীদগকে যেন তাহাদের আপন আপন টোটা 
তৈলান্ত কারবার আঁধকার দেওয়া হয়। সেনাপতি 1হয়ারসের পন্ত্র ২৪শে জানুয়ারি 
আডজ-টাণ্ট জেনেরলের কাযাঁলিয়ে পৌ।ছল। সে দিনও সময় না থাকাতে এ সম্বন্ধে 
িছ্ করা হইল না। তৎপর দিন রবিবার, সুতরাং সে দিনও হিয়।রসের লিখিত 'অতি 
প্রয়োজনীয়* পন্র আডজ্টাণ্ট জেনেরলের কাষিয়ে পড়িয়া রহিল। ২৬শে জানুয়ারি 
আডজন্টাণ্ট জেনেরল ভারতবধাঁয় গবর্নমেপ্টের সোঁনক বিভাগের সেক্লেউরশর 'নিকটে 

দাশ ৭ পিপাসা 

* [ঠক এই সময়ে সেনাপাঁতি আনসনের স্ত্রী ইংলণ্ডে যাইতে প্রস্তুত হন। সেনাপতি 
সহধার্মণপকে স্বদেশে পাঠাইয়া 'দিতে কলকাতায় আসিয়াছলেন। সেনাপতি 
কলকাতায় অবাস্থিত-সময়েই সিপাহশরা বসাধুস্ত টোটার কথায় 'বিরন্ত হইয়া উঠিয়া- 
ছিল৷ কিন্তু টোটার 'বিষয়ে সেনাপাঁতর তখন মনোযোগ দেওয়ার জবিধা ঘট নাই। 

?সপাহী যুদ্ধ ( ইয় )--২ 
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সেনাপাঁতি হিয়ারসের পত্র পাঠাইলেন । পরাদন গবনমেন্ট হিয়ারসের প্রস্তাবের 
অনুমোদন করা, আডজ-টাপ্ট জেনেরলের কাষলিয়ে পত্র লাখলেন। ২৮শে গবর্ন 
মেন্টের অনুমতি সেনাপতি হিয়ারসের নিকটে পেশছিল। সেনাপতি অনুমতিপন্ন 
পাইয়া বারাকপুরের সমুদয় £সিপাহশীকে উহা জানাইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু এই 
কার্য বড় বিলম্বে হইল । ইহার পর্বদন একজন এতদ্দেশীয় আফসার, কাওয়াজের 
সময়, টোটার সম্বন্ধে গবরন্ণমেপ্ট হইতে কোনো আদেশ আসয়াছে ?ক না, 'জিজ্ঞাসা 
করেন। কিন্তু সে দিন কোনও অনুমাতি আসে নাই। সুতরাং আঁফসারকে, কোনো 
আদেশ পাওয়া যায় নাই বাঁলয়া, উত্তর দিতে হয়। যাঁদ প্রধানতম শাসনকর্তা ও 
সেনাপতি হিয়ারসের মধ্যে আডজনটাণ্ট জেনেরলের কাযাঁলয় না থাকিত, তাহা হইলে 
সেনাপাঁতি চারিদিন পূর্বে আপনার পন্্রের উত্তর পাইতেন। যখন কর্তৃপক্ষ টোটার 
সম্বন্ধে আপনাদের মধ্যে পত্র লেখালোঁখ করিতেছিলেন, তখন গবরন্নমেণ্টের বিরোধি- 
গণ সাহস পাইয়া, ভয়ঙ্কর কাধ-সাধনের জন্য ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করিতেছিল। 

এই গুরুতর বিষয় কলমে বাংলা অতিক্রম করিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে উপনণত 
হইল । প্রথমে বাহিরে উহা কাহারও নিকট ভয়ঙ্কর ভাবের পাঁরচয় দিল না, অলক্ষিত- 
ভাবে গতি প্রসারিত করিয়া, উহা সকলকে উত্বোজত কাঁরয়া তুলিতে লাগল । গবন- 
মেপ্ট এই বিষয় আত আঁকীণংকর ভাবিয়াছিলেন, আশা করিয়াছিলেন, 'সিপাহশদিগকে 
শান্তভাবে সান্ত্বনা করিলেই তাহাদের সমস্ত বিরাগ অস্তাহ্ত হইবে । এই বিষয় হইতে 
যে, শেষে ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপ্পাস্থছত হইবে, তাহা প্রথমে তাঁহাদের বোধগম্য হয় নাই। 
1কন্তু বিপদ অলাঁক্ষতভাবে শন্তিসংগ্রহ কারতে ছল ; অর্লীক্ষতভাবে ক্লমে ভয়ঙ্কর হইতেও 
ভয়ঙ্কর রূপ পারিগ্রহ কাঁরতে।ছল ; মহাম।ত জড ক্যানিও অল্প দিন মান্র গবনর 
জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছলেন, সুতরাং তিনি সক্ষমরূপে সকল বিভাগের 
কার্থ-প্রণালশর অনসন্ধান কারবার সময় পান নাই। তাঁহাকে অনেক সময়ে অনেক 
বিষয়ে সেক্কেটরিদের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইত। ভারতবধয় গবন“মেপ্টের 
সৈনিক 'বভাগের সেকেটার উপস্থিত বিষয়ে দায়ী ছিলেন । কোনো গোলযোগ উপ।গ্থত 
হইলে গনন“র জেনেরলকে সংপরামর্শ দেওয়া তাঁহারই কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত 
ছিল। কনেল রিচার্ড বা এই সময়ে ভারতবধ্ীয় গবন“মেপ্টের সোনিক বিভাগের 
সেরেটরি ছিলেন, তাঁহার চরিন্ন ও কর্তব্য-নিষ্ঠার উপর সকলেরই শ্রদ্ধা ছিল। কর্নেল 
বার্চ যখন শুনিলেন, দমদমার ?সপাহণীরা কলমে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে ; তখন তান 
কালাবলম্ব না কারিয়া উর্পাঙ্থৃত বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য দমবমায় যাত্রা করিলেন। 

দমদমায় উপাগ্ছিত হইয়া কর্নেল বার্চ শুনিলেন যে, যাঁদও বসামাশ্রত টোটা"গুস্তৃত 
হইয়াছে, তথথাঁপ উহার একটিও দমদমা বা প্রেসিডেন্সি বিভাগের কোন 'সিপাহণকে 
ব্যবহার করিতে হয় নাই । মাহা হউক, কর্নেল বার্৮ সিপাহপীদিগের উত্তেজনা নিবারণ 
কাঁরতে সাঁবশেষ যত্বশনল হইলেন । তানি স্পস্ট বুঝিতে পারলেন; দমদমায় যাহা 
ঘাটয়াছে, অন্যান্য সৌনক-নিবাসেও তাহা ঘটিতে পারে। যে-যে স্থানে নন, 
রাইফল বন্দুকের ব্যবহার-প্রণালশ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, সেই-সেই স্থানেই আভিনব 
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টোটার সব্বদ্ধে নঃসন্দেহ গোলযোগ উপস্থিত হইবে । সুতরাং যত শগণঘ্র হউক, এই 
গোলযোগ নিবারণের উপায় করা কর্তব্য হইতেছে । 

কনেল বার্৮ এইরূপ দ্ছির করিয়া, একেবারে গবর্নর জেনেরলের সমক্ষে উপস্থিত 
হইয়া, তাঁহার নিকট, সিপাহখাদগের হৃদয় আশ্বস্ত ও শান্ত কারবার জন্য কোনন্প 
উপায় অবলম্বনের অনুমতি চাহিলেন। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। অবিলম্বে দমদমা 
ও মিরাটে এই আদেশ প্রচারিত হইল যে, কোনরূপ বসায্স্ত টোটা সিপাহগীদগকে 
দেওয়া হইবে না। সিপাহীরা ইচ্ছানুসারে আপনাদের হাতে টোটায় কোনরপ তৈলান্ত 
পদার্থ দিতে পারিষে। আম্বালা ও শ্যালকোটে এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইল। 
বসাযন্ত টোটা (সপাহাদিগকে দেওয়া হইবে না ; সিপাহীরা যে-কোনো তৈলান্ত পদার্থ 
উপয,ন্ত মনে করে, তাহাই আপনাদের টোটায় ব্যবহার কাঁরতে পা1রবে ; প্রধানতম 
(সবাপাত দ্বারা এইরূপ কোনো সাধারণ আদেশ প্রচারের জন্য কনে বা চেষ্টা 
পাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কাহারও কোন আপাতত কারবার কারণ ছিল না। ?কন্তু 
1মরাটে সহসা আর্পাঁত্ত উত্থাপিত হইল । থাকার সৈনক কর্মচারী কালকাতায় এই 
সংবাদ পাঠাইলেন ষে, গসপাহপরা কয়েক বংসর হইল» বসাযুস্ত টোটা ব্যবহার 
কারতেছে, এই টোটায় মেষের চার্ব দেওয়া হইয়া থাকে । কালকাতার কর্তৃপক্ষ 
কোনোরূপ আপাতত কারলেন না। তাঁহারা আদেশ দিলেন, মাঁদ মেষের চব বা মোম 
টোটায় দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা ব্যবন্ৃত হইতে পারে । 

সত্য বটে, কলকাতার দুগ্গে ও মরাটে টোটা সকল অপাঁবন্র ও অস্পৃশ্য বসায় 
প্রদ্ভত হইয়াছিল, সত্য বটে, ১৮৫৬ অধ্নের অক্টোবর মাসে এইরূপ অনেক টোটা 
আম্বালা ও শ্যালকোটের সৌনক-ানবাসে প্রোরত হইয়াছিল। কিন্তু এই টোটা 
[সপাহশীদিগকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় নাই। 'সিপাহীরা তখন নূতন বন্দুকের 
ব্যবহার-প্রণালন মাত্র 'শাঁখতে'ছল। িরুপে উহা ধাঁরতে হয়, ?কির্ুপে উহা দ্বারা 
দৃরবতাঁ গ্থান হইতে লক্ষ্যনিদেশ কারতে হয় ; উহার গঠন-প্রণালশ ও উহার গুণ 
[কর্প, ইহাই তাহাদের শিক্ষার বিষয় ?ছল। কয়েক সপ্তাহ কাল, ?িসপাহপরা এই 
সকপ বিষয় ?শ।খতে লাগল, কয়েক সপ্তাহ কাল, এই আঁভনব অদ্বের আভনব ব্যবহার- 
প্রণালী ?শক্ষার আমোদেই তাহারা আসন্ত রহিল। শেষে যখন টে।টার প্রয়োজন 
উপান্থত হইল, তখন তাহারা তৈলান্ত বা মোমযুন্ত টোটা ব্যবহার কারতে লাগিল । 

[সপাহশীদগের হৃদয় ইহাতেও আম্বন্ত হইল না। যেগভীর আতঙ্কে, যে গভীর 
সন্ত্রাসে তাহারা অধর হইয়া উঠয়াছিল, তাহা দূর হইল না। প্রথমে এক সৈনিক- 
নবাস হইতে আর-এক সোঁনক-নবাসে যে জনরব প্রচারত হইয়াছিল, তাহাতে 

1সপাহশীদগের হৃদয় কমে ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন কারতে লাগিল। এই অন্ধকার 
দূর করা একান্ত আবশ্যক হইম্নাছল। ঘৃণিত ও অপবিত্র বসা স্পর্শ কারতে হইবে 
বাঁলয়াই যে, সিপাহশরা বিরন্ত হইয়া উঠগ্নাছিল, তাহা নহে । 'মিরাটে ব্রাহ্মণ বালকেরা 
পর্যন্ত বসাধ্ত টোটার নিমণে নিয্্ত ছিল। ।কম্তু ইহাতে কেহই কোনো আপাতত 
করে নাই। 'সিপাহণীদগকে টোটা দাঁতে কা1টকা বন্দুকে দিতে হইত। কর্তৃপক্ষ মনে 
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করিলেন যে, কেবল এই জন্যই ঘোরতর অসন্তোষের সাত্রপাত হইয়াছে । সুতরাং 
মেজর বণ্টন নামক একজন সৌনক-পুরুষের পরামশে" এই রশীতির পাঁরবর্তন হইল । 

কর্তৃপক্ষ আদেশ দিলেন, সিপাহণরা অভিনব টোটা দাঁতে না কাটিয়া, হাতে ছিড়য়া 
বন্দূকে দিবে। কিন্তু সিপাহণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। গাঢ় অন্ধকারের গভীর 

কালিমা তাহার হাদয় হইতে অপসারিত হইল না। সে কহিতে ল্গিল, টোটা দাঁতে 
কাটয়া বন্দুকে দেওয়াই তাহার অভ্যাস হইয়াছে । বিশেষতঃ সত্বরতার সময়ে, এই 
অভ্যাস অনুসারেই কাধ" কাঁরতে হইবে । সুতরাং উপাস্থিত পাঁরবর্তনে সিপাহীর 

সন্তোষ জন্মিল না। দিপপাহশ পূর্বের ন্যায় বিষপ্র, পূবের ন্যায় অসন্তুষ্ট ও 

প্বের ন্যায় আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া রাহল। 
১৮৫৭ অব্দের প্রারস্তে সেনাপাতি হিয়ার্সে, ব্যারাকপুর হইতে 'লাখলেন, “কছু 

দিন আমি এখানকার ?সপাহগীদগের মনোগত ভাব দেখিয়া আসিতেছি। কতকগ্ুল 

দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় তাহারা অধার হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল দুষ্ট লোক! 
তাহাদের মনে এইরূপ ধি্বাস জন্মাইয্লা দিয়াছে যে, গবন“মেন্ট, তাহাদের জাত 

ও তাহাদের ধমসংস্কারের উপর হস্তক্ষেপ কাঁরয়া, শীঘ্রই তাহাদিগকে খ্রীস্টীয়ধমে 

দীক্ষত করিবেন।* সেনাপাতির এই কথা অযথাথ হয় নাই। একাঁদনের পর 

আর-এক-দিন আঁতিবাহিত হইতে লাগল । কন্তু গিসপাহশীরা শান্ত বা সন্ভু্ট 

হইল না। প্রতি নূতন দিন নূতন অশান্ত, নূতন অসন্তোষ সংগ্রহ কাঁরয়া 

তাহাদের সমক্ষে উপাস্থিত হইভে লাগিল । বারাকপুরের সকল িপাহীই এইরূপ 

গভীর আশঙ্কায় উত্তোজত হ্ইয়াছল । সেনাপতিরা তাহাদিগকে বুঝাইতে 

লাগলেন যে, তাহাদের ধমে হস্তক্ষেপ করিতে গবন“মেপ্টের কোনরূপ ইচ্ছা নাই। 

তাহাদিগকে কোনরূপ বসাযুন্ত টোটা ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় নাই। তাহারা 

ইচ্ছা করলে, আপনাদের টোটায় তৈল বা মোম মিশাইয়া লইতে পারে। কিন্তু 
1সপাহণরা এরূপ সাঁন্দগ্ণ হইয়া উঁঠয়াছিল ঘষে, তাহারা !কছনতেই সেনাপাতিদের কথায় 

[ি*বাসস্থাপন কাঁরতে পারল না। তাহারা সন্দেহ করিতে লাগিল যে, টোটার 

কাগঞ্জ জস্পশ্য ও অপাবন্র পশ;র বসান্ন প্রস্তুত হইয়াছে । এই কাগজের উপরিভাগ 
তৈলান্ত বলিরা বোধ হইত, জুতরাং তাহার্দের সন্দেহ সহজেই বদ্ধমূল হইল। ইহার 
পর তাহারা যখন দেখিন, এই কাগজ আগুনে দিলে চটচটে শব্দ হয়, এবং চার্ব 

পোড়ার ন্যায় এক প্রকার গন্ধ অনুভূত হইতে থাকে, তখন তাহাদের সন্দেহ 

গভীরতর হইল এবং জা'তিনাশ, ধর্মনাশের আশঙ্কা প্রাতাদন ঘোরতর হইয়া উঠিতে 

লাগিল। ৃঁ 

সেনাপাঁতি হিয়ারসে, সন্ত্রস্ত ও সাঁন্দপ্ধ সিপাহাীদিগকে শান্ত করিতে উদাসীন 

হন নাই। গসপাহপাদগের উপর তাঁহার যথোচিত সমবেদনা ছিল। তানি 

[সিপাহপাঁদগ্ের মনের ভাব বুঝিতে পাঁরয়াছিলেন। হহিয়ার্সে দেখিলেন, সিপাহারা 

গভীর আশঙ্কায় জ্ঞানশূন্য হইয়াছে । বসাযুন্ত টোটার জন্য হিন্দ ও মনসলমান, 

উভয়ের মধ্যেই জাতিনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিমাছে। এ সময়ে 
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ধীরভাবে 'সিপাহীদিগের এই আশঙ্কা দূর করা একান্ত আবশ্যক। কঠোর শাস্তি 
প্রদান অপেক্ষা সস্নেহ ও সদয় ব্যবহারে সিপাহদিগ্কে শান্ত করাই উচিত। ইহা 
ভাবিয়া 'হিয়ারূসে কাওয়াজের সময়ে হিন্দ-স্থানী ভাষায় িপাহণদিগকে কহিলেন যে, 
তাহারা অগুলক আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা ষে গবন“মেণ্টের কার্যে 
নিয়োজিত রহিয়াছে, যে সেনাপাঁতিগণের অধশনে পরিচালিত হইতেছে, সে গবনমেন্ট, 
বা সে সেনাপাতগণ ভ্রমেও তাহাদের চিরন্তন ধর্মসংস্কার বা জাতির উপর হস্তক্ষেপ 
কাঁরবেন না। তাহারা ধীস্টীয়ধর্মে দীক্ষিত হইবে, এরপ আশঙ্কা কিছুতেই 
তাহাদের মনে চ্ান দেওয়া উচিত নহে। ইংরেজেরা ধমপ্রচারে জ্ঞানশূন্য হন না। 
তাঁহারা যাহাকে তাহাকে আপনাদের ধর্মে দীক্ষিত কারয়া, অধনীরতা বা আঁবব্চনার 
পাঁরিয় দেন না। যাহারা থ্রাষ্টীয়ধমগ্রহ্ছু পাঁড়তে ও বুঝিতে পারে, তাহারা যদি 
ইচ্ছাপূর্বক এ ধর্ম অবলম্বন কাঁরতে চাহে, তাহা হইলেই তাহাদিগকে উন্ত ধর্মে 
যথারীতি দীক্ষিত করা হয়। কিন্তু দঁক্ষার পূবে” তাহারা সমস্ত ধ্মনূশাসন বুঝিতে 
পারিয়াছে কি না, সে বিষয়ে তাহাদিগের পরীক্ষা করা হইয়া থাকে । ধর্মানুশাসনে 
[শিক্ষা না হইলে ও ধর্মপরিগ্রহে ইচ্ছান্জ্ী থাকলে, কেহই এ ধর্মে দীক্ষিত হইতে 
পারে না। ধাীরভাবে ইহা কহিয়া, সেনাপাত িপাহণীদগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, 
যে, তাহারা তাঁহার সমস্ত কথা বুঝিতে পারিয়াছে কিনা? তাহারা নখরবে মাথা 
নাঁড়য়া সম্মাত প্রকাশ করিল। সেনাপাঁত সন্তুষ্ট হইলেন, ভাবিলেন, তাহাদের হৃদয় 
শান্ত হইয়াছে । আশঙ্কার গভীর আবেগ দুরে অপসারিত হইয়া গিয়াছে । 

[কন্তু বন্ত:তার মোহিনী শাস্ত; তেজীঁস্বনী ভাষার অপূব উচ্ছ্বাস িপাহীঁদগকে 
দীর্ধকাল শাণতভাবে রাখিতে পারিল না। বারাকপুরের যে উত্তোজত সোৌনিকদল 
কাওয়াজের ভূমিতে সেনাপতি হিয়ারসের বন্তুতা শুনিয়াছিল, তাহাদের হৃদয় 
আবার গভীর আশঙ্কার তরঙ্গে দূলিতে লাগিল। 'দিনের-পর-সন্তাহ অতীত হইতে 
লাগিল, তথাপি গবনমেন্ট কোনরূপ উপায় অবলন্বন কারলেন না। বারাকপুরের 
[সপাহশরা নীববে আপনাদের কতব্য সম্পাদন কারতে লাগিল; কিন্তু সম্তোব ও 
শান্তির সম্মোহন দশ্য তাহাদের নিকট হইতে অন্তাঁহত হইয়াছিপ, সে দশ্য আর 
তাহাদের সম্মুখে আসল না। প্রতি ও তীপ্তর সাহত আর তাহারা আপনাদের 
জীবনের সুখময় চিন্ত আঁকতে পারলনা । যে গভীর আশঙ্কায় তাহাদের হূদয় 
আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহা আর অপসারিত হইল না। তাহারা কাঁহতে লাগিল, 
তাহাদের পতনের সময় সম্মুখবতাঁ হইয়াছে, বহু সংখ্যক ইউরোপায় সৈন্য ও 
বহ্ সংখ্যক ইউরোপণয় কামানরক্ষী তাহাঁদগকে বিনস্ট কারতে অগ্রসর হইতেছে*। 

* এ বিষয়ে বারাকপ:রের একজন ইউরোপীয় সৈনিক-পন্রুষ তাঁহার কোন বন্ধুকে 
একখানি পন্ত্র িখয়াছিলেন। পন্ত্ে লিখিত ছিল, %ই মার্চ আমাব সেনাদলের 
একজন নায়ক আসিয়া কহে যে, সিপাহণীদগের মধ্যে প্রচার হইয়াছে, গবন“মেন্ট 
হাবড়ায় পাঁচ হাজার ইউরোপীয় সৈনা একন্ন কাঁরয়াছেন, ইহারা. দুইখানি জাহাজে 
আঁসিয়াছে। দোলের দিন ইহারা এইখানে পেশছিবে। এই সংবাদ শগ্নানয়া 
1সপাহীরা সেই রাত্রিতে 'নিদ্রিত হয় নাই) 



২২ [সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস [ ২য় অধ্যায় 

এই বিশবাস অতিরাঞ্জত হইতে পারে, কিন্তু ইহা একেবারে অমূলক হয় নাই। 
ধঘখন বারাকপুরের 'সিপাহীদিগের উত্তেজনার কথা কলিকাতায় পেশছে, তখন গবন*র 
জেনেরল ভয়ঙ্কর বিপদের আভাস স্পন্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ভারতের 
আকাশতলে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের আবিভবি হইয়াছিল। এই মেঘের গভীর কালিমা ক্রমেই 
গভীরতর হইয়া উঠিতোছল। ভারতের সৈনিকনল যখন গরবনমেন্টের বিরুদ্ধাচারী 
হইয়াছে, তথন গবন“মেণ্টকে নিরাপদ করিবার জন্য সাঁবশেষ সত্বরতার পহিত কোনরূপ 
উপায়ের অবলম্বন আবশ্যক হইয়াছিল । এই সময়ে বাংলায় বেশী ইউরোপণয় সৈন্য 
গল না। কলকাতা ও দানাপুরের মধ্যে কেবল একদল মান্র ইউরোপীয় সৈন্য 'ছিল। 
বহরমপুরের পিপাহশীদগ্গের হাঙ্গামার একসপ্তাহ পরে কর্নেল মিচেল, উত্তোজত 
সৈনিকদলকে নিরস্ম করিবার জন্য বারাকপুরে আনিতে আদেশ পাইয়াছিলেন। 
ইহার মধ্যে রেঙুন হইতে একদল ইউরোপীয় সৈন্য আনবার জন্য একখানি জাহাজ 
প্রেরিত হইয়াছল। বারাকপুরের সেনাপাঁতিরা ইহার কিছুই জানিতেন না। আঁধক 
কি, এই সংবাদ সেনাপতি 'হয়ারসের 'নিকটেও উপাঁস্ছত হয় নাই। সেনাপাতি 
[সপাহশীদগ্ের কথায় কর্ণপাত কারলেন না । তান ভাবিলেন, ?সপাহণরা কহ্ুপনায় 
উদ-ভ্রাল্ত হৃইয়া, সকল বিষয়ই আতির:ঞত ক'রয়া তুলিতেছে। কিন্তু শেষে তাহার 
মোহানিদ্রা ভঙ্গ হইল। 'তাঁন বুঝতে পারলেন 'সপাহীরা তাঁহাদের অপেক্ষাও 
অনেক বিষয় জানে । জাহাজ রেঙ্ছন হইতে ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া, কলিকাতায় 
আসিয়া পেশাছল। কলকাতার ইউরোপণীয় প্রবাসীরা অসময়ে সহায়-সম্পন্ন হওয়াতে 
প্রযুল্লদয়ে আমোদ কাঁরতে লা'গল। 

এই সময়ে নিপাহশীদগের ন্যায় গবন্নমেন্টও সাতিশয় শঙ্কাগ্রন্ত হইয়াছিলেন। 
[সপাহণদিগের বিরাগ, সিপাহশদিগ্ের উত্তেজনা, ইহার উপর 'সিপাহণীদগের অবাধ্যতা 
দেখিয়া, গবন“ম-স্টর আশঙ্কা ক্মে গভীরতর হইয়া ছিল। এই আশঙ্কার সময়ে 
গবনমেন্ট সবশেষ ধীরতার সহিত কায" কাঁরতে পারেন নাই। প্রধান প্রধান 
ইউরোপীয় সৈনিক-পুর:যাঁদগের অজ্ঞাতসারে গবন“মেপ্ট আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইতে- 
1ছলেন। 'কন্তু ?সপাহীরা সকল স্থান হইতেই সংবাদ সংগ্রহ করিত। নগরে নগরে 

' যাহা হইত, কতৃপক্ষের কণণগোচর হওয়ার প.বে+ তাহা ?িসপাহশীদগের 'বাঁদত হইত। 
রেঙুন হইতে ইউরোপায় সৈন্যের আগমন-সংবাদ সেনাপতি হিয়ারসে পৃবে জানিতে 
পারেন নাই। এ-দিকে প্রাতি সৌনিক-নবাসে এ জম্বম্ধে আন্দোলন হইতোছিল। 
[সপাহীরা গবন“মেণ্টের অভিসন্ধর উপর সন্দেহ করিয়া, ক্লমেই প্বপেক্ষা আঁধকতর 
রন্তু, আঁধকতর শঃকান্বিত ও আধকতর অবাধ্য হইয়া উঠতে ছল । 

বারাকপুরের গসিপাহীরা কিছুকাল শান্তভাবে রহিল; নীরবে আপনাদের জাত, 
বংশমযাঁদা ও সকলের অপেক্ষা প্রিয়তর ধর্ম রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিন। ঘটনা 
ক্লমে সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল। কাঁলকাতার 'সিপাহপরাও বারাকপুরের সিপাহখীদিগের 
ন্যায় ভঁত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। গবর্নর জেনেরল ১৫ই মাচ" প্রধান সেনাপাঁতকে 
লিখলেন, “৪৩ গাঁণত সিপাহনদল ২ গাঁণতদলের 'সিপাহশীদগের সাহত ভোজন কারতে 
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সম্মত হয় নাই। অধিকন্তু ৭০ গাঁণত 'সিপাহধীদলের কেহ কেহ ২ গাঁণত সিপাহাদলের 
লোকদিগকে টোটা কাটিতে নিষেধ করিয়াছে ।* লর্ড কানিও-, 'িসপাহশীদগের 'মনোগত 
ভাব বুঝিতে পারিয়াই এরূপ নির্দেশ করিয়াছিলেন । বস্তুতঃ নিপাহগাঁদগের উ্জেজপা 
ক্রমে বাড়িয়া উাঁঠতোছিল। বারাকপরের 'সিপাহীরা প্রধানতঃ কাঁলকাতার দর্গ ও 
অন্যান্য প্রকাশ্য গ্থানের পাহারার কার্ষে নিষুক্ত থাকিত। ১০ই মার্চ সন্ধ্যার ' সময়ে 
২ গাঁণত সৌনকদলের কয়েক জন দুগ্গে পাহারা 'দিতেছিল। ঠিক এই সময়ে 
টাঁকশালার পাহারার ভার ৩৪ গাঁণত 'সিপাহশীদগের উপর সমার্পত ছিল। সম্ধ্যার 
সময়ে ২ গাঁণত দলের দুইজন সিপাহ৭ টাঁকশালার দ্বারে আসিয়া সুবাদারের সহিত 
সাক্ষাৎ কাঁরতে চাহিল। সুবাদার আলোকের গিনকট বসিয়া আপনাদের কার্য সংকান্ত 
একখানি বহি দৌঁখতোছিলেন, এই সময়ে দুইজন দিসপাহখী তাঁহার নিকট উপস্থিত 
হইল। ইহাদের এক্গন কাঁহল যে, তাহারা কেল্লা হইতে আসিয়াছে । রাত্রি দুই 
প্রহরের সময়ে কাঁলিকাতার 'সিপাহশরা কেল্লার সান্ত্রীদগের সাহত একন্র হইবে। 
স্ুবাদার যাঁদ এই সময়ে আপনার দল লইয়া তাহাদের সাঁহত 'মালত হন, তাহা হইলে 
গবন“মেণ্টের ক্ষমতা পধ্দন্ত করা স্ুসাধ্য হইয়া উঠিবে। লুবাদার এই কথা শুনিয়া 
তাহাদিগকে বন্দ কারতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রাতপালিত হইল । পরাদন 
প্রাতঃকালে গুবাদার এই দুইজন 'সিপাহবঁকে বন্দভাবে দুর্গে পাঠাইলেন । 'বিচারে 
ইহাদের প্রত্যেকের চৌদ্দ বৎসর করিয়া কারাবাস দণ্ড হইল। 

এইরূপ সামান্য 'বিষয় হইতে পরিশেষে ভয়ঙ্কর ঘটনার উৎপাঁন্ত হওয়া অসম্ভব নহে, 
সেনাপতি হিয়ার্সে ইহা স্পম্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং এই সামান্য বিষয়ও 
[হয়ারসের নিকট উপেক্ষার যোগ্য বলিয়া বোধ হইল না। হিয়ার্সে আবার উপচ্থিত 
আশঙ্কার মূলোৎপাটনে যত্রশখল হইলেন । তাঁহার প্রথম বন্তুতা সিপাহঈরা মনোষোগের 
সহিত শানয়াছল। 'হয়ার্সে ইহাতে আশ্বন্ত হইয়া ছ্িতীয়ধার বস্তুতা কাঁরতে ইচ্ছা 
কারলেন। মহামাতি লর্ড ক্যানিঙ- 'হয়ারসের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না। 'হয়ার্সে 
গাবর্নর জেনেরলের সহিত পরামর্শ করিয়া, বারাকপুরের 'সিপাহনীদগকে ১৭ই মাচ 
প্রাতঃকালে কাওয়াজের স্থলে উপাস্ছিত হইতে আদেশ দিলেন । 

নাঁদণ্ট সময় উপস্থিত হইল । 'নার্দস্ট সময়ে সিপাহণরা কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে 
সমবেত হইতে লাগিল । 'হয়ারসে অম্বারোহণে সিপাহীঁদগের সম্মুখে আসিয়া আবার 
গান্তীরস্বরে কাহতে লাগিলেন যে, গবনণমেপ্টের শন্রুপক্ষ অকারণে তাহাদিগকে উত্তেজিত 
কাঁরয়া তুলিতেছে, অকারণে তাহাদিগকে জাতিনাশ ও ধর্মনাশের ভয় দেখাইতেছে। 
[ি*বন্ত দিপাহীরা যেন এই শত্রঃপক্ষ হইতে সর্বদা দুরে থাকে। তাহারা কোম্পানির 
অধীনে কাজ করিয়া পরম সুখে দিনপাত করিতেছে + শব্রুপক্ষ যেন এই সুখের কোনোরূপ 

ব্যাঘাত না জন্মায়। ইহার পর হিমার্্সে টোটার কাগজের সম্বন্ধে কহিলেন যে, ভাল 
কাগঞ্জ মান্রেরই উপারুভগ এইরুপ চকচকে দেখা যায়। ভারতবষের রাজারা সর্বদা 
এরূপ কাগজ ব্যরহার কাঁরয়া থাকেন । ইহার প্রমাণার্থ' হিয়ারসে কাম্মীরের মহারাজ 
গোলাপ সিবহের এরথাঁনি পন্ধ বাহির করিলেন। এই প্র মহারাজ গোলাপ সিংহ 
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সেনাপাঁত হয়ারসেকে লিখিয়াছিলেন। হিয়ার্সে পন্রখানি এতদ্দেশীয় অফিসারদিগের 
হাতে দিয়া কাহলেন, এই কাগজ টোটার কাগজ অপেক্ষাও চকচকে দেখা যাইতেছে । 
সিপাহপরা এই চিঠির কাগজ ভাল করিয়া পরণক্ষা করিতে পারে । অনন্তর হিয়ারসে 
কাহলেন যে, যাঁদ তাহারা এই কথায় বিবাস না করে, তাহা হইলে সকলে শ্রীরামপুরে 
যাইয়া কাগজের প্রস্তুত করিবার প্রণালশ দেখিয়া আসতে পারে । অতঃপর যে ১৯ 
গাঁণত সিপাহশদল ঘোরতর অবাধ্যতা দেখাইয়াছিল, হিয়ারসে তাহাদের সম্বন্ধে কহিলেন, 
১৯ গাঁণত সিপাহগরা ঘোরতর অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে । গবনমেপ্ট এ জন্য সাতিশয় 
ক্রুদ্ধ হইয়াছেন । বোধহয় গবন“মেন্ট তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিতে আদেশ দিবেন। 
যাঁদ তান এইরপ আদেশ প্রাপ্ত হনঃ তাহা হইলে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সমজ্ত 
পদাতি, অগ্বারোহী ও কামান-রক্ষক সৈন্যকে এই আদেশ যেরূপে কার্ষে পারণত হয়, 
তাহা দেখিবার জন্য একত্র হইতে হইবে । ইহার পর সেনাপতি কহিলেন, “তোমাদের 
শত্রুগণ এই কথা বালয়া বেড়াইতেছে যে, বহসংখ্যক অদ্বারোহগ ও কামান-রক্ষক হঠাৎ 
আঁসম্না তোমাঁদগকে আক্রমণ কারবে । তোমরা এই অলীক কথায় (ি*বাস স্থাপন 
করিয়া ভীত ও উত্তোজত হইয়া উঠিয়াছ। কিন্তু আমার অননতি না পাইলে কোনো 
ইউরোপীয় সৈন্য বারাকপুরে আসিতে পারিবে না। আমি যথাসময়ে ইহাদের আগমন- 
সংবাদ তোমাদিগকে জানাইব। তোমরা কোনো অপরাধ কর নাই, তোমাদের বিরুদ্ধে 
কোনো বিষয় সপ্রমাণ হয় নাই, সুতরাং তোমাদের ভয়ের কোনো কারণ দেখা যাইতেছে 
না। আফসারেরা তোমাদের আপান্ত ও তোমাদের অভিযোগ মনোযোগের সাহত 
শুনিবেন। তোমাদের জাতি ও ধর্মনিশাসনের কোনোরূপ ব্যাঘাত উপান্থিত হইবে না। 
কিন্তু যর্দ তোমরা কোনোরূপ অবাধ্যতা দেখাও, তাহা হইলে তোমা দিগকে গঃরুতর 
শান্তভোগ কারতে হইবে ।, 

হয়ার-সে গন্তীরশ্বরে এইরূপ বলিয়া নীরব হইলেন । নিপাহশরা নীরবে গন্তবরভাবে 
কাওয়াজের প্রশন্ত ক্ষেত্র হইতে আপনাদের দ্থানে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের ভয় দূর 
হইল না, শ্গখ ও শান্তর আশা তাহাদের হ্দয়ের আবেগ নিরোধ করিতে পারিল না। 
সেনাপাতি হিয়ারসে এই দ্বিতীয় বন্ত-তাতেও অকৃতকার্য হইলেন । এ সময়ে সকল দিক 
দোঁখিয়া, সাবশেষ বিবেচনা করিয়া কথা বলা উচিত ছিল। মনের আবেগে হঠাৎ কোনো 
কথা বলয়া ফেলিলে যে, উদ্দেশ্য“সাদ্ধর ব্যাঘাত হইতে পারে, বস্তার সে-দিকে দ-ষ্টি 
রাখা আবশ্যক ছিল । হিয়ার'সে গভশর উত্তেজনায় অধার হইয়া, পাছে সিপাহশীদগের 
1বরাগ আঁধকতর বাধত করিয়া দেন, লর্ড ক্যানিঙ- এইর:প আশঙ্কা করিয়াছিলেন । 
ক্যানঙও- যাহার আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ১৯ গ।ণত সিপাহশদিগকে 
বারাকপুরে আনিয়া নিরস্ত্র করা হইবে । নিরস্বীকরণের সময়ে সকলেই তথায় উপস্থিত 
থাঁকবে। সেনাপাঁত হিয়ারসে গন্তীরস্বরে ইহা সমবেত ।সসাহীদিগকে কাহয়াছিলেন। 
যাহাদের সম্মুখে বন্কৃতা হইতোঁছল তাহারা এই কথার কিরূপ অর্থপরিগ্রহ করিবে, বস্তা 
তাহা অনুধাবন কারয়া দেখেন নাই । ১৯ গাঁণত দলের সিপাহনদিগকে যে নিরস্ত্র করা 
হইবে, সে বিষয় পূর্বে সাধারণকে জানানো হয় নাই । গবর্নর জেনেরল এই সময়ে প্রধান 
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সেনাপতিকে লিখিয়াছিলেন, “১৯ গাঁণত দলের 'সিপাহীরা শগঘ্র শীঘ্র আসিতেছে। 
৩০শে মার্চ প্রাতঃকালে, বোধহয়, তাহারা বারাকপুরে আসিয়া পেশছিবে । তাহাদিগকে 
যে, নিরস্ত ও সৈনিকদল হইতে নিত্কাশিত করা হইবে, ইহা তাহারা নিশ্চিত জানে 
নাঁ। আমার বিবেচনায়, ইহা তাহাদিগকে না বলাই ভাল ।” কিন্তু সেনাপাতি হিয়ারসে 
সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া, ইহা বারাকপুরের 'সিপাহপদগরকে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, 
এখন এই আঁববেসনায় ফল ফলিল । শাঁক্তয় বন্তুতার ভাষা পাঁরণামে অমতের 'বান- 
ময়ে হলাহলের উদগীরণ করিল । যখন 'সিপাহশরা আপনাদের আধনায়কের মুখে 
শুনিল, তাহাদের সহযোগীদিগকে নিরস্ত্র করা হইবে, তখন তাহারা আবার ক্ষোভে, 
রোষে ও বিরাগে অধীর হইয়া উঠিল । তাহারা ভাবিল রূমে সকলকেই এইরূপে নিরস্ব 
করা হইবে । সাগর-পার হইতে একদল ইউরোপণয় সৈন্য আনা হইয়াছে, ক্লমে আরও 
সৈন্য আসিবে। ক্রমে সকল 'দিপাহাীর হাতেই বলপূরবক অপবিত্র বসাযন্ত টোটা দেওমা 
হইবে । বারাকপুরের 'সিপাহশীরা গভশর মর্মবেদনায় উন্মত্তপ্রায় হইল । সকলেই 
আঁচ্ছির, সকলেই চিরন্তন জাতিমধাঁদা, চিরন্তন ধমনিশাসনের রক্ষার জন্য ব্যস্ত । সকলের 
মুখেই--'গোরা লোক আয়া, গোরা সৈন্য আমিতেছে, কেবল এই কথা । 'সিপাহণরা 
মহ তে মহত আপনাদিগকে এক জাতিচ্যুত, ধরশচযুত ও 'বিনষ্টসবস্ব ভাবিতে 
লাগল এবং মুহূর্তে মুহূর্তে ইউরোপনীয় সৈন্যের আক্রমণের বিভীষিকা দোঁখতে 
লাগিল। হ্দয়ের যে আগুন এতদিন অলক্ষিতভাবে গতি প্রসারিত কারিতোঁছল, 
তাহা এখন জ্ৰালয়া উঠিল । 

সেনাপতি 'িচেল ১৯ গাঁণত িপাহশদল সঙ্গে লইয়া ২০শে মার্চ বহরমপুর হইতে 
যাত্রা কাঁরয়াছলেন ॥ এই সোনকদল অতঃপর কোনরূপ উত্তেজনা দেখায় নাই, পথে 
সেনাপাঁতর আদেশ লৎ্বন কাঁরয়া কোনরূপ গোলযোগের সন্রপাত করে নাই । ইহারা 
সেনাপাঁতির আর্দেশের অনুবত" হইয়া, ধীরভাবে বারাকপুরের আঁভম্খে আিতে- 

ছলা মিচেল সোনক-দলের সাহত ৩০শে মার্চ বারাকপুরে উপনীত হইয়া, গবন+- 
মেন্টের আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার 'নিকট সংবাদ আসিল, 

বারাপুরের 'সিপাহণরা সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া গবর্ণমেষ্টের বিরুদ্ধে সমহাণ্থিত 

হইয়াছে । প্বশীদন ( ২৯শে মার্চ) একজন ইউরোপীয় আঁফসর উত্তোঁজত সপাহণর 
অসের আঘাতে ক্ষত-[বক্ষত হইয়াছেন। 

এই সংবাদ মিথ্যা হয় নাই । ২৯ মার্চ বৈকালে বারাকপুরের সিপাহগাদগেব 
মধ্যে বড় গোলযোগ উপস্থিত হয়। এহন সৌনক-নবাসে সহসা এই সংবাদ 
প্রচারত হয় যে, কতকগুলি ইউরোপীয় সৈন্য জাহাজে কাঁলকাতার আসিয়াছে । তাহারা 

এখন জাহাজ হইতে নামিতেছে, শীঘ্রই বারাকপঃরে পেশীছিবে। ক্রমে বারাকপুরের 
সৌনক-নিবাস গোরা সৈন্যে পাঁরপর্ণে হইয়া যাইবে । সংবাদ কতদূর সত্য, তাহা 

কেহই বিচার কাঁরয়া দেখে নাই, কিন্তু সংবাদ পাইয়াই সকলে গবন“মেপ্টের বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত হইয়া উঠে। এইর্দন রাববার। ইউরোপায় অফিপার ও সেনাপতিরা 
আপনাদের পবিত 'বিশ্রামা্দনে বিশ্রাম-নুখ উপভোগ করিতোছিলেন ; 'সিপাহীদিগের 
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মধ্যে কি ঘটিতেছে কেহই তাহার অনুধাবন কারয়া দেখেন নাই । নৈনিক'দলের মধ্যে 
মঙ্গল পাঁড়ে নামক একজন সিপাহণ ছিল । মঙ্গল পাঁড়ে বলিষ্ঠ ও তরুণবয়স্ক । তাহার 
চরিত্র ভাল ছিল; সাত বংসর কাল, সে প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় গবন“মেন্টের কার্য 
কারতেছিল। সেনাপাঁতিগণ এই তরুণবয়স্ক 'সপাহধর চারন্লে কখনও কুটিলতা 
বা বিবাসঘাতকতার আভাস পান নাই । ধর্মনিষ্ত 'হম্দুর ন্যায় মঙ্গল পাঁড়ে সর্বদা 
আপনার ধমাঁনুগত অনুশাসনের অনুবতাঁঁ হইয়া চলিত । উপস্থিত 'দিনে মঙ্গল পাঁড়ে 
ভাঙের নেশায় উ-ত্তজিত ছিল, এমন সময়ে ইউরোপীয় সৈন্যের আগমন-সংবাদ চারাদকে 
প্রচারিত হইল। মঙ্গল পাঁড়ে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে ভাবিল, ভয়ঙ্কর 
সময় উপাস্থিত হইয়াছে । সকলেরই জাতিনাশ হইবে, ফরিঙ্গীর হাতে চিরন্তন ধম? 
চরাচাঁরত আঢার-ব্যবহার সমন্তই 'বিনস্ট হইয়া যাইবে । উত্তেজনায় তরুণবয়স্ক 'নিপাহণ 
ধদ্ধবেশে সজ্জিত হইল এবং তরবার ও গুলিভরা পিস্তল হাতে কাঁরয়া আবাসগুহ 
হইতে বাহিরে আসল । বাঁহরে আসিয়াই মঙ্গল পাঁড়ে স্বশ্রেণীর সকলকে তাহার 
অনুবতণ হইতে বাঁলল, সকলকেই কাঁহতে লাগিল, কেহই যেন অপাবন্র টোটা স্পর্শ 
না করে, কেহই যেন উহা দাঁতে কাটিয়া আপনাদের পরলোকের জুখে জলাঞ্জাল না দেয়। 
যুদ্ধের সময় যাহারা ভেরীধান কারিয়া সকলকে সমবেত করিয়া থাকে, তাহাদের এক- 
জল নিকটে ছিল। মঙ্গল পাঁড়ে তাহাকে ভেরীধ্বান কারয়া সকলকে একন্র কারিতে 
আদেশ ঠদিল। আদেশ প্রাতিপালিত হইল না। কিন্তু সপাহন যুবক বড় উত্তেজিত 
হইয়াছিল, সে শান্ত না হইয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উন্মত্তভাবে সোৌনিক- 
[নিবাসের সম্মুখে ঘুরয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সময়ে একজন ইউরোপনয় আফসার 
সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, মঙ্গল পাঁড়ে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পিগ্তল ছঃড়ল। “কিন্তু 
ইহাচত আঁফসারের কোনো আনম্ট হইল না। গুলি তাঁহার গান্রভেদ না করিয়া স্থানান্তরে 
পাতিত হইল । 

এই সময়ে ৩৪ গ'ণত দলের সিপাহীরা নিকটে ছিল, তাহারা মঙ্গল পাঁড়ের সাহত 
সাম্মলিত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই, অথচ মঙ্গল পাঁড়েকে নরস্ত্র কারতেও প্রয়াস 
পায় নাই; ইহার মধ্যে একজন হাবিলদার আডজ?্টাপ্টের গৃহে যাইয়া সংবাদ দেয়। 
লেপটেনেন্ট *্গ নামক একজন সোঁনিক-পুরুষ ৩৪ গাঁণত সপাহীনলের আডজ-টাণ্টের 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । লেপটেনেন্ট বগ সংবাদ পাওয়ামান্র যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইলেন, 
তাঁহার ক'টদেশে অসি ল"মান হইল, হস্তে গুলিভরা 'পিস্ভল রহিল । ধগ অ*্বারোহণে 
তীরবেগে ঘটনাস্থলে উপাস্থিত হইয়াই গণ্তীরস্বরে কাহলেন, “কোথায় সে, কোথায় সে ?, 
[নিকটে একট কামান ছিল। মঙ্গল পাঁড়ে এই কামানের পশ্চাদ্দেশ হইতে অশ্বারোহণ 
সৌনক পুরুষকে লক্ষ্য কাঁরয়া গরীল কারল। গুলি অশ্বারোহধীর কোনো আনিষ্ট 
করিল না; কিন্তু উহার আঘাতে তাঁহার বাহন ভূতলশারী হইল। ঘোটকের সঙ্গে 
সঙ্গে লেপ্টেনেন্ট বগগও ভূতলে পড়িয়া গেলেন। বগ নিমিষমধ্যে উঠিয়া আক্লমণ- 
কারর দিকে পিল্তল ছধ্ড়লেন। কিন্তু গুলি লক্ষ্যন্রষ্ট হইল। বগ তখন আঁস 
[ন্কো'শত করলেন; এই সময়ে আর একজন সৌনিক-পদ্রূষ অনিহন্তে করিয়া 
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তাঁহার সাহাযার্থে সমাগত হইলেন। সিপাহী ষুবকও আসি লইয়া নিভর্শকচিত্তে 
ই*হাদের সম্মুখে আদিল। আসতে আসিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একদিকে মঙ্গল 
পাঁড়ে, অপরদিকে ষৃদ্ধকুশল দুইজন ইউরোপনীয় সৈনিক পুরুষ £ তিনজনের হাতেই 
শাণিত আস, িনজনেই প্রাতিহ্বন্ছীকে যুদ্ধক্ষেত্রে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত করিবার জন্য 
যত্বশশল ; ইহাদের চারিদিকে চাঁরশত সিপাহী দণ্ডায়মান ছিল, িম্তু কেহই কোনো 
পক্ষ অবলম্বন করে নাই । সকলেই নীরবে গন্তরভাবে উপচ্থিত ঘটনা চাহয়া দোঁখিতে- 
ছিল। মঙ্গল পাঁড়ে অসীমসাহসে আঁসিচালনা কাঁরতে লা'গল, অসীমসাহসে প্রতিদ্ন্্বীর 
দেহ অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। তেজস্বী সৈনিক পুরবন্বয় ইহার আক্ুমণ 
নিরস্ত কারতে পারিলেন না। উন্মত্ত সিপাহশ ষুবকের আঁসচালনা-কৌশলে লেপ্টেনেন্ট 
বগ ও তাঁহার সহকারী উভয়েরই জীবন সঙ্কটাপল্ন হইল । ইহার মধ্যে একজন মুসলমান 
সৌনক-পুরুষ সাহসে ভর কাঁরয়া, ইহাদের প্রাণ রক্ষার জন্য ঘটনাস্থলে আসিল । 
এই সৌনক-পুরুষের নাম সেখ পল্টু । মঙ্গল পাঁড়ে লেপ্টেনেন্ট বগকে লক্ষ্য কাঁরয়া, 
তরবারি উঠাইয়াছিল, এমন সময়ে পল্টু ত্বারতগাততে আসিয়া দাক্ষিণ বাহহুদ্বারা তাহাকে 
জড়াইয়া ধারল। পল্টু 1নরস্ত্র ছিল, তাহার বাম বাহু 'সিপাহৰ-যুবকের উত্তোলিত 
অমির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি পল্টু মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িয়া 'দিল 
না। লেপ্টেনেপ্ট বগ ও তাঁহার সহকারীর প্রাণ রক্ষা হইল। সেখ পল্টু এইরূপ 
সাহসের অগ্রসর না হইলে িপাহণ যুবকের অস্তাঘাতে উভয়েই অনম্ক নিদ্রায় অভিভূত 
হইতেন। 

লেপ্টেনেন্ট বগ ও তাঁহার সহকারণ, প্রতিদ্বন্দণর অসির আঘাতে কাতর হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের দেহের আহত স্থান হইতে অনর্গল শোণিতধারা বহিতে- 
ছিল। ইহারা উভয়েই শোণিত-িপ্ত দেহে কাঁপিতে কাঁপিতে আপনাদের আবাস-গহে 
গমন করিলেন। যাইবার সময় সেনাপতি বগ, সমবেত সিপাহী দিকে কহিলেন, “ভীরু 
নরাধম, পাষণ্ড ! তোমরা সম্মুখে একজন অফিসারকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইতে 
দেখিলে, কেহই তাঁহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলে না।* িপাহীরা কেহই কোনো 
উত্তর দিল না। লে্টেনেপ্ট বগ আপনার সৌনক-দলের মধ্যে তাদ.শ প্রাতিপাত্তশালশ 
ছিলেন না। নিজের গুণগাঁরমায় তিনি কোনও িপাহর প্রিয়পান্র হইতে পারেন 
নাই । সুতরাং 'সপাহণরা তাঁহার প্রাত দুকপাত কাঁরল না, তাঁহার কথারও কোনো 
উত্তর দল না। তাহারা নীরবে, ধীরে ধারে পূবের ন্যায় গন্তীরভাবে ঘটনা- 
চ্ছলের সম্মুখভাগে পদচারণা করিতে লাগল । লেগ্টেনেন্ট বগ চলিয়া গেলে সিপাহপরা 
মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িয়া 'দিবার জন্য পল্টুর উপর পণড়াপী।ড় আরম্ত করিল। পল্টু আর 

কোনো কথা না বলিয়া ছাড়িয়া 'দিল। 'সিপাহীরা ইহার পুবেই মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িয়া 
[দিতে কহিয়াছিল। কেহ কেহ তীব্রভাবে পল্টুকে এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল যে, 
যদি মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাহাকে গুলি করা হইবে। 
িল্তু পল্টু ইহাতেও ভীত হয় নাই, যে পর্যন্ত আহত সৌনক পুরুষদ্বয় নিরাপদ 
স্থানে না গিয়াছেন, সে প্-্ত পল্টু, পাঁড়েকে ছাড়িয়া দেয় নাই। পল্টুর বি*বস্ততা ও 
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সাহসের বলেই ইহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে । কথিত আছে, ইউরোপাঁয় সৈনিক-পুরুষ- 
বয় আহত হইয়া, ভূতলশায়ী হইলে, কোনো কোনো 'সিপাহপ আপনাদের বন্দুকের বাঁট 
দ্বারা তাহাদিগকে আঘাত করিতেও ভ্রুট করে নাই । এই সময়ে একজন সবাদার ও 
কুঁড়জন সিপাহী পাহারার কারে নিয়োজিত ছিল। ইহারা কেহই মঙ্গল পাঁড়েকে 
ধরিতে চেম্টা করে নাই। 'সিপাহীরা যে, জাতিনাশ ও ধমনাশের আশঙ্কার সাতিশয় 
অধীর হইয়া উাঁঠয়াছিল, গভীর বিরাগে যে, ইউরোপখয়াদগের শন্রুভাবে চাহিয়া 
দৌখতেছিল, কতব্যকার্ষে এই উদাসীনতাই তাহার প্রমাণ । কর্তবাকারয অবহেলা 
করাতে, বীরধমে” জলার্জলি দেওয়াতে সিপাহশরা ইতিহাসের নিকট দোষ বলিয়া পরি- 
গাণত হইতে পারে। কিন্তু সেনাপতি যদি সময়ের গাতি বুঝিয়া কার্য কারতেন, যাঁদ 
[সপাহগীদগকে শানস্তভাবে শাঞজ্সিয়-পথে আনতে যত্বশীল হইতেন, আর গবন“মেন্ট যদি 
ভাবষ্যতের দিকে দ:স্টি রাখিয়া রাজনশীতির পাঁরচালনা কাঁরিতেন, তাহা হইলে সম- 
সাময়িক ইতিহাসের পন্ত এ শোণিতময়ী ঘটনার বর্ণনায় পাঁরপুণ হইত না। অদুরদশ 
অনাভজ্ঞ ও আঁববেকী সোনিক পুরুষেরা কৌতুহল প্রযুক্ত অপরের কুপরামশে" পার- 
চাটলত হইলেও তাহাদের দোষ মাজনীয় হইতে পারে, কিন্তু যে স্থুসভ্য গবন“মেন্টের 
অধশনে তাহারা কার্য করে, যে অভিজ্ঞ সেনাপতির তত্বাবধানে তাহারা পাঁরচালিত 
হয়, সে গবন“মেণ্ট বা সে সেনাপতির অদ;রদর্শিতা কখনও মাজনার যোগ্য হইতে 
গারে না। 

উপাস্থত গোলযোগের সংবাদ ক্রমে সেনাপাতি হিয়ারসের নিকট পেশাছিল। 
সেনাপাঁতর দূহীঁটি পুত্র সিপাহী সৈন্য-দলে আঁফসারের কায" কারতেন। পত্রদ্ধর 
দিতার নিকটে ছিলেন, এমন সময়ে একজন সৌনিক-পুরুষ তাহাদিগকে সাংঘাতিক 
সংবাদ জানাইল। সংবাদ পাওয়ামান্র সেনাপাত যুদ্ধবেশে সঙ্জিত হইয়া, অম্বে 
আরোহণ কাঁরলেন। পনুদ্বয়ও সামরিক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, অ*বারোহণে পিতার 
অনুগামী হইলেন। সকলে কাওয়াজের ক্ষেত্রে যাইয়া শ্নলেন, সিপাহী যুবক পূর্বের 
ন্যায় উন্সন্তুভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পুবের ন্যায় উন্মত্তভাবে আপনাদের পিত্ত 
ধম" আপনাদের চিরন্তন জাতিমযদাী ও আপনাদের কুলক্রমাগত আচার-ব্যবহার রক্ষার 
জন্য অপরাপর িপাহীকে তাহার অনুগামী হইতে কাহতেছে। চারিদিকে অনেক 

(সপাহণ, কেহ সামারক বেশে, কেহ অনাবৃত গান্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে । কেহই 
উত্তোজত যুবকের কথার কোনো উত্তর দিতেছে না, কিংবা উত্তেজিত যুবককে ধাঁরবার 
কোনো চেষ্টা করিতেছে না। তাহারা যে গবন“মে্টের কার্যে নিয়োজিত রহিয়াছে, 
গবন“মেন্টকে সব্দা নিরাপদ রাখবার জন্য যে, পাঁবব্র ব্রতে দশীক্ষিত হইয়াছে, এখন সে 
ব্ষয় তাহাদের মনে হইতেছে না, সনাতন ধর্মের অবমাননার আশঙ্কায় এখন তাহারা 
গবন“মেপ্টকে শন্নুভাবে চাহিয়া দেখিতেছে। গবর্নমে্টের রাজনীতির দোষে এখন 
তাহাদের সে পাবিন্ন প্রতিজ্ঞা, সে পাঁবত্র ্রত, সে পাবিন্র বীরোচিত গণের বিষয়, সমন্তই 
স্মতিপথ হইতে অন্তীহত হইয়াছে । 

1নপাহণর। বিরন্ত ও উত্তোজত হইলেও, সে সময়ে মঙ্গল পাঁড়ের ন্যায় প্রকাশ্যভাবে 
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যুদ্ধ-ঘোষণা করেন নাই, 'কিংবা মঙ্গল পাঁড়ের সাঁহত সাম্মীলিত হইয়া, ইউরোপীয় 
সোনক পূর্ষাঁদগের শোঁণতে আপনাদের িদ্বেষভাবের পরিতর্পণে উদ্যত হয় নাই। 
মঙ্গল পাঁড়ে তাহাদিগকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া ভৎসনা কাঁরতোছল, আপনাদের 
ধম“হস্তা 'ফারঙ্গীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করাতে, তাহাদিগকে পরলোকে অনন্ত 
শান্তির ভয় দেখাইতেছিল, কিন্তু 'সিপাহীরা, তখন কি কাঁরতে হইবে, িছুই ঠিক 
কাঁরতে পারে পাই । গভির 'বিরাগে তাহাদের অন্তঃকরণ 'ব্চালত হইয়াছন, গভীর 
মর্মবেদনায় তাহাদের হায়গ্রান্থ 'ছন্নপ্রায় হইতোঁছিল, কিন্তু সে সময়ে এই বিরাগ ও এই 
মম্মবেদনা কোনো ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত করে নাই । সিপাহীরা পূর্বে যেমন নীরবে 
ও গন্তীরভাবে ছিল, এখনও সেইরূপ নীরবে ও গন্তীরভাবে রহিল । এই নিষ্তষ্ধতা, 
শান্তর 'নিস্তষ্ধতা নহে, এ ওদাসীন্যও গবননমেন্টের বিরুদ্ধ-কার্ষে ওদাসীন্য নহে। 
ইহা অবশ্যন্তাবী প্রলয়কাণ্ডের পূর্বসূচনা। ভীষণ ঝটকার পৃবে প্রকৃতিব যেরূপ 
1নন্তষ্ধতা দেখা যায়, এ 'নগ্তত্ধতাও সেইর্প । 

সেনাপতি 'হয়ারসে ঘটনাস্থলে উপনণত হইলেন । উপস্থিত 1বপদ 'নবারণের 

জন্য তাঁহার দুইটি পনুন্রও সাহসসহকারে পিতার সঙ্গে সঙ্গে আসলেন। সকলেই 
যুদ্ধবেশে সাঁজ্জন্ত ছিলেন, সকলের হাতেই গুলিভরা ?পন্তল 'ছিল। উত্তেজিত সিপাহী 
যুবককে এখনও কেহ অবরোধ করে নাই কেন, সেনাপতি অফিসারদিগকে জিজ্ঞাসা 
কারলেন। আঁফসারেরা কাহলেন, জমাদার তাঁহাদের আদেশ পালন করে নাই ।, 
সেনাপতি সক্কোধে তীরস্বরে আপনাব পিস্তল উঠাইয়া কহলেন, এক ? আদেশ পালন 
করে নাই 2? আমি কহিতেছ, যে আমার সহিত অগ্রসর না হইবে, এই 'পিশ্তলের গুলিতে 
তাহার প্রাণ যাইবে । একজন আফসার সেনাপাঁত 'হয়ারসেকে কাহলেন, আপানি 
সাবধান হইবেন। উন্মত্ত সিপাহীর হাতে গুলিভরা বন্দুক রাহিয়াছে।” সেনাপতি 
ভয়শুন/, 'নভ+“কাঁচত্তে গন্তীরঘ্বরে কহিলেন, :ঃর হউক, তাহার বন্দুক ।” আফসার 
নীরব হইলেন। সেনাপাতি মঙ্গল পাঁড়ের অভিমুখে অ*ব ধাবিত কাঁরলেন। তাঁহার 
দুইটি পুুন্ত ও মেজর রস নানক একজন সৌনক-পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে চললেন । 

সেনাপাঁত 'হিয়ার্সে যেরূপ 'নিভাঁকতা ও যেরূপ তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, 
তাহাতে জমাদার ও অন্যান্য সিপাহারা স্তান্তত হইয়াছিল। সেনাপতির সম্মুখে 
জমাদার আর কোনরূপ অবাধ্যতার পরিচয় দিল না, যে সকল সিপাহী পাহারায় 'নিযুন্ত 
[ছিল, তাহারাও কোনরূপ বিরুদ্ধভাব দেখাইল না, সকলেই নীরবে ও ৬ দ্বগ্নাচন্তে 
সেনাপতির অনুগমন কারল। মঙ্গল পাঁড়ে বন্দুক হাতে করিয়া অধীরতার সাহত 
পদচারণা কারতেছিল, এমন সময়ে সকলে তাহার নিকট উপনত হইলেন । মঙ্গল 
পাঁড়েকে বন্দুক উঠাইতে দেখিয়া, হিয়ারসের অন্যতম তনয় জন হিয়ার্সে কাহলেন, 
বাবা! উন্মত্ত 'সিপাহ* আপনাকে লক্ষ্য কারতেছে। সেনাপতি পুত্রের 'দিকে 
চাহিয়া, নিভয়ে বলিলেন, "জন! আমার ঘাঁদ মৃত্যু হয়, তুমি যাইয়া 'বিদ্বোহখর প্রাণ- 
নাশ কাঁরও।” কিন্তু মঙ্গল পাঁড়ে তাঁহাকে লক্ষ্য কারল না। সে দেখিল, তাহার 
সতথেরা তাহার সহিত সাঁম্মলিত হইল না,কেহই আপনাদের ধর্মরক্ষার জন্য 
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ফি।রঙ্গীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রল না, তখন সে বিরাগে হতামবাসে আপনার বন্দুক 
আপনার দিকে ধাঁরয়া পা দিয়া ঘোড়া ফেলিয়া দিল। গলি সধেগে তাহার শরীরে 
প্রবেশ করিল । মঙ্গল পাঁড়ে আহত ও হতজ্ঞান হইয়া, ভূতলশায়ণ হইল। 

সেনাপাঁত দোঁখলেন, মঙ্গল পাঁড়ে তাঁহার প্রাণনাশ না করিয়া, আপনার' প্রাণ 
বিনাশের চেষ্টা কারল। তখন তি।ন কালাবলম্ব না কাঁরয়া চিকিংসক ডাকিয়া 
পাঠাইলেন। ক্ষতস্থান পরাক্ষার পর আহত সপাহীকে চিকিংসালয়ে পাঠান হইল । 
অনন্তর হিয়ারসে িপাহধীগের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অম্বচালনা করিতে কয়িতে 
তাহাদিগকে প্বেরি ন্যায় কাহতে লা'গলেন ষে, তাহারা অকারণে ভখত হইয়া উঁঠয়াছে। 
গবর্নমেপ্ট তাহাদের ধর্মের উপর কখনও হস্তক্ষেপ করবেন না। এক ব্যন্তি যখন 
প্রকাশ্যভাবে গবর্নমেন্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে, ইউরোপীয় আফসারাদিগের হত্যায় 
উদ্যত হইয়াছে, তখন তাহার অবরোধ করা হয় নাই। সপাহশীদগের।কর্তব্যকাষে' 
এইরূপ ওঁদাসীন্য দেখিয়া, তান যার পর নাই দ:ঃখত হইয়াছেন । সেনাপাতর এই 
কথায় £িপাহীরা কহিল, 'সে পাগণ হইয়াছিল, ভাঙের নেশায় উত্তোজত ছিল । 
সেনাপাত বাঁললেন, 'যাঁদ তাই হয়, তাহা হইলে পাগল হাতি বা পাগল কুকুর 
তোমাদিগ্রকে আক্রমণ কারলে তোমরা যেমন উহাকে গনীল কর, সেইরূপ তাহাকে গুলি 
কারলে না কেন?” কেহ কেহ উত্তর কাঁরল, তাহার হাতে গুলিভরা বন্দুক ছিল। 
সেনাপাতর মুখ গন্তীর হইল। ঘংণায় ও বরাগে সেনাপতি পিপাহণাদগকে কাঁহলেন, 
ণক ? তোমরা গ:লিভরা বন্দুক দেখিয়া ভয় পাও ?* ?সপাহীরা নীরব হইল । সেনাপতি 
পূর্বের ন্যায় ঘুণা ও রাগের সাহত সে স্থান ত্যাগ কারলেন। এক্ষ:ণ তাঁহার স্পম্ট 
বোধ হইল, সিপাহীরা গবর্নমেন্টের উপর বিরন্ত হইয়া, বীরধর্ন হইতে বিচ্যুত হইয়াছে । 
এখন আর তাহারা সেই প্রাতজ্ঞাবদ্ধ, সেই বিশ্ন্ত, সেই সাহসসম্পন্ন সৈ।নক পুরুষ 
নয়। 

সেনাপাত সন্ধ্যার সময়ে আপনার আবাস-গ্হে ি!রয়া আসলেন । চটিন্তার-পর- 
চিন্ত।র প্রবাহ আসিয়া, তাঁহাকে আন্দোলিত কাঁরতে লাগল । কিন্তু চিন্তার আবেগে 
তিন আপনার কর্তব্যকার্ষে জ্ঞানশন্য হইলেন না। ১৯ গাণত সিপাহশাদণের 
নিরস্তরী-করণ দণ্ডের বিষয় সকল সৈন্যের মধ্যে বিজ্ঞাপিত হইয়া'ছল॥ হিয়ার্সে এই 
দণ্ডাদেশ কার্যে পাঁরণত কাঁরতে অন:মাত পাইয়া'ছলেন। ৩১শে মার্চ মঙ্গলবার 
প্রাতঃকালে সমস্ত ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈন্যের সম্মুখে বহরমপ্রের এই 
সৌনিকদল আপনাদের চির পাত্র ব্রত হইতে দ্খাঁলত হইবে, বরবেশ, কীরচিহ্ন 
পারত্যাগ করিয়া জগতের সমক্ষে আপনাদের ক্ষদদ্রতা ও নীচতার পাঁরচয় দিবে, হয় তো 
এই সময়ে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত সৈনিক-দল আপনাদের অস্বের পারত্যাগ্গে অসম্মত হইতে পারে, 
হয় তো এই সময়ে প্রেসিডোঁন্স ?বভাগ্ের সিপাহণীরা তাহাদের সহিত মিলত হইয়া, 
ইউরোপাীয়দিগকে বাধা দিতে পারে। বারাকপুরের ইউরোপীয়েরা এইরূপ চিন্তা 
করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বিশ্বাস জন্মিল, নিরস্তরকরণের 
পবাদন (সোমবার) সমহ্দয় সিপাহী গবরননমেন্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হইবে। 
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উত্তেজিত 'সপাহনরা সমস্ত ইউরোপীয় আফসার ও তাঁহাদের পাঁরবারবর্গকে বধ 
ক।রবে। বারাকপঃরের সৈনিক-নিবাস ইউরোপীয় শোণিতে রঙ্জত* হইয়াছিল । 
ইউরোপীয় আফসার,মঙ্গল পাঁড়ের অসির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া।ছলেন। জুতরাং 
অনেকের ভম্ম প্রবল হইল। অনেক ইংরেজ মাঁহলা এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে ?কছ; দিনের 
জন্য ব্যারাকপ7র ছাড়িয়া, কলিকাতায় যাইয়া, বাস কাঁরলেন। 

৩০শে মার্চ ১৯ গণিত সৈনিক-দল যখন বারাসতে অবাচ্থিত ক'রতে'ছন, কথিত 
আছে, তখন বারাকপুরের 'িপাহীদগের কতিপয় গুপ্চচর তাহাদের নিক উপাচ্থছত 
হয়। চরেরা এই সকল প্রাচীন বন্ধুকে আগ্রহসহকারে তাহাদেন সহকারী হইতে 
অনুরোধ করে। তাহারা কহে যে, যাঁদ তাহাদের এই প্রাচীন বন্ধুগণ আপনাদের 
ধর্মের জন্য আত্মপ্রাণের উৎসর্গ করে, আপনাদের অফিসারাদগ:ক বধ কারয়া তাহাদের 
সাহত মি!লত হয়, তাহা হইলে বারাকপরের ও ক:লকাতার ইউরোপণয সৈন্যের পরাজয় 
স্ুসাধ্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু বহরমপুরের 'সিপাহশরা এই প্রন্তাবে সম্মত হয় নাই। 
তাহারা বারাকপুরের সৈনিক-দলের চরাদগকে কহিয়া'ছল যে, পূর্কৃত কার্ষের জন্য 
তাহাদের বড় অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে । তাহারা আপনাদের রাজভান্ত দেখাইবার 
জন্য প:থবীর যে-কোনো স্থানে যুদ্ধ করিতে যাইতে প্রস্তুত আছে। তাহাদের হৃদয় 
অন্নদাতা প্রাতিপালকের আঁনষ্টচিন্তায় অধীর হয় নাই, তাহারা কখনও ইচ্ছা করিয়া, 
গবন“মেণ্টের বিরাদ্ধ-পক্ষ অবলন্বন করে নাই। তাহারা যাহাদের লুণ খাইয়াছে, 
যাহাদের প্রদত্ত সামরিক পাঁরচ্ছদ ধারণ করিয়াছে, যাহাদের শিক্ষাবলে বীরেন্দ্রসমাজের 
বরণীয় হইয়াছে; যাহাদের অস্ব-শস্ত্রের মহিমায় সমরে 'বিজয়লক্ষমীর সম্বর্ধনা করিতে 
পা1রয়া,ছ, এখন তাহাদের বিরুদ্ধে সমহীখত হইবে না। বারাকপুরের চর নশরবে 
তাহাদের কথা শুনিল, নীরবে-নিরাপদে তাহাদের নিকট হইতে আপনাদের দলে 
আঁগল। ১৯ গাঁণত সিপাহীদিলের সহিত বারাকপুরের গিপাহদের বদ্ধৃতা ছিল। 
এই বন্ধুতার অনুরোধে বহরমপুরের সিপাহীরা বারাকপরের গিপাহীদিগের গুণ 
আঁভসান্ধ প্রকাশ কাঁরল না। তাহারা ধীরভাবে আপনাদের দণ্ডগ্রহণের জন্য প্রস্তুত 
হইয়া রহিল। গবর্নমেন্ট অধারতাসহকারে এই 'বশ্বস্ত সোনকদলকে 'িরস্ত কাঁরয়া 
আপনাদের অবশ্যম্ভাবী 'বিপদের পথ প্রস্তুত করিয়া তুলিলেন। 

৩০শে মা অতাঁত হইল। মধুর বসন্তকালের উধা বাসন্ত আমোদে উৎুল্ল হইয়া, 
অপরাধী সৈনিকদলের ?নকটে আসিল । কিন্তু প্রফুল্ল প্রকীতির এই কমনণীয় শোভায় 
[সপাহীরা সুখানূভব কারল না, প্রভাতের কোমল আলোকে তাহাদের হৃদয়ের গাঢ় 
অন্ধকার অপসারত হইল না। তাহারা শান্তভাবে সেনাপতির আদেশে এই শেষবার 
সামারকবেশে বারাকপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লা'গল। তাহাদের হৃদয় গভার 
ঃখের আবেগে অধীর হইয়াছিল, ?কন্তু তাহারা বাাহরে কোনরূপ অধধরতার পাঁরচয় 
দিল ল্ম। চির্াচারত প্রথার ব্যতিক্রমের জন্য অনযতপ্তঞ্জয়ে, গুরুতর দঙ্ডের জন্য 
ভণতাঁচত্তে, এই সৈনিক-দল তাহাদের ননার্দস্ট ম্থানে যাইতে লাগিল। বারাকপদরের 

' অকমাইল দুরে সেনাপাতি হিয়ার্সে তাহাদের অপেক্ষা কারতোছলেন। তাহারা 
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আসিলে হিয়ার্সে তাহাদের পুরোবতঈ হইয়া কাওয়াজের ক্ষেত্রের দিকে যাইতে 
লাগিলেন। এই স্থানে প্রেসিডেন্সি বিভাগের সমস্ত ইউরোপণীয় ও এতদ্দেশীয় সৈন্য 
দণ্ডায়মান ছিল। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাঞ্ধ সৈনিক-দল এই প্রশস্ত ভূমিতে আসিয়া 'নার্দ্ট চ্ছানে 
দাঁড়াইল। তাহাদের সম্মুখে কামানসকল হ্থাঁপিত ছিল, কামানের পাশ্বে ইউরোপণয় 
সৈন্য যৃদ্ধবেশে সজ্জিত থাকিয়া, ভয়ঙ্কর সময়ের তয়ঙ্করত্ব প্রতিপন্ন কারতোছল। 
নিরস্তকরণের সময়ে যাঁদ কেহ অবাধ্যতা দেখায়, তাহা হইলে তাহাকে সমহচিত শাস্তি 
দিবার জন্য এ কামান সকল সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু 'িপাহশীররা অবাধ্যতা 
দেখাইল না, তাহাদের বীরোচিত সম্মানের এই অধোগাতর সময়েও তাহারা সেনাপাতর 
আদেশ পালনে বিমুখ হইল না। তাহারা নীরবে সেনাপতির বন্ত:তা ও গবন“মেন্টের 
আদেশ শুনিল, নীরবে আপনাদের দেহ হইতে সামরিক চিহনসকল উন্মোচিত কাঁরতে 
লাগিল, এবং নীরবে সমহদয় অস্ত্রশস্ত্র সম্মৃখে রাখিয়া, আপনাদের সোনক ধমে বিসর্জন 
দিল। অদূরে ৩৪ গণিত 'সিপাহণীদল দণ্ডায়মান ছিল । তাহারাও নীরবে আপনাদের 
প্রান বন্ধুদের এই অধোগাত চাইয়া দেখিল। দুই দিন প্বঝে এই সোনকদল 
সেনাপ।তদের নিকটে অবিশ্বস্ত বিয়া প্রাতিপন্ন হইয়াছিল, দুইদিন পূর্বে এই দলের 
মঙ্গল পাঁড়ে নিচ্কোশিত আঁস লইয়া ভয়ঙ্কর কাষ“সাধনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল । 
উপ।স্ছত সময়ে এই সকল সিপাহী পাছে কোনরূপ অনর্থ ঘটায়, এই আশঙ্কায় 
কেহ কেহ সেনাপাঁতি হিয়ারসেকে যথোচিত উপায়ের অবলম্বনের পরামশ* 'দয়াছিলেন। 
কিন্তু কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইল না। সমুদয় কার্ধ শাম্তভাবে সমাহিত 
হইল। দণ্ডিত 'সিপাহীরা অস্ত্রপারত্যাগ করিয়া পূবঝের নায় নীরবে বিষননভাবে 
দণ্ডায়মান 'ছিল। সেনাপতি তাহাদিগকে সদয়ভাবে, স্নেহসহকারে কহিলেন যে, 
গবর্নমেন্টের আদেশে তাহারা সৈনিকশ্রেণী হইতে 'নিৎ্কাশিত হইল বটে, কিন্তু তাহা- 
দিগকে যে সকল প'রজ্ছদ দেওয়া হইয়াছে, তৎসমহ্দয় তাহাদের গান্র হইতে তুলিয়া 
লওয়া হইবে না। তাহারা আপনাদের সেনাপাতর আদেশের অনুবতশ হইয়া ধারভাবে 
বহরমপুর হইতে বারাকপুরে আসিয়াছে । এই ধীরজর পুরস্কার স্বরুপ গবন“মেন্ট 
1নজব্যয়ে তাহাদিগকে তাহাদের আপন আপন বাড়িতে পাঠাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন । 
সেনাপাঁতির এই শেষ বাক্য নিরস্ব সিপাহণীদগের মর্মে প্রবেশ কারল। সকলেই এই 
দয়া ও শিন্টতার জন্য সেনাপাঁতিকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল, সকলেই ঈশ্বরের নিকট 
তাঁহার দশঘ“ জীবন প্রার্থনা কারতে লাগিল, সেনাপাঁতি অবনতমস্তকে তাহাদের 
আশীবদি গ্রহণ করিলেন। অপরের প্ররোসনায় গবন“মেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করাতে যে, 
তাহাদের দণ্ড হইয়াছে, ইহা তাহারা মূত্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে লাগিল। সকলেই 
এই আনষ্টের মূল ৩৪ গাঁণত সৌনক-দলকে শাস্তি দিতে বদ্ধপারকর হইল। ইহাদের 
মধ্যে একজন অগ্রসর সেনাপাঁতিকে কাহল, আমাদিগকে অন্ততঃ দশ 'মানটের জন্য 
পুনর্বার অস্ত ধারণ করিতে আদেশ প্রদান করুন, আমরা ৩৪ গাঁণত 'পিপাহাদলের 
সাঁহত স্টপদ্ছিত বিষয়ের সমচিত মনমাংসা করিয়া লই।' 

১৯ গ্াণত িপাহপ দল নিরস্ত হইলে, সেনাপতি হিয়ারসে অপারাপর 'সিপাহশ- 
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দিগকে ক।হলেন যে, এই সোনকদলের মধ্যে চারিশত ব্রাহ্মণ ও দেড়শত রাঙ্গপুত, 
সকলেই আপনাদের বাড়ি যাইতে অনুমাতি পাইল । ইহারা সকলেই ইচ্ছানুসারে 
আপনাদের পাঁবন্ত্ তীথ্ছানে যাইতে পারিবে, ইহাদের পূর্বপুরুষেরা যে সকল দেবতার 
উপাসনা করিয়াছেন, ইহারাও সেই সকল দেবতার উপাসনা কারতে পারবে । গবনঅণ্ট 
ইহাদের চিরম্তত ধর্মের, 'চিরাচ'রত আচার-ব্যবহারের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। 
গবরন্নমেন্ট সকলের ধর্মনাশে উদ্যত হইয়াছেন বাঁলয়া, ষে জনরব প্রচারত হইয়াছে, 
ইহাতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা । সমবেত সিপাহশরা নীরবে ও ধার- 
ভাবে সেনাপাতর কথা শুনিল। যখন তাহাঁদগকে আবাসগ্হে যাইতে অনুমাত 
দেওয়া হইল, তখন তাহারা নীরবে ও ধনঈরভাবে স্ব স্ব স্থানে যাইতে লাগল। বেলা 
প্রায় ৯টার সময়ে সমংদয় কার্য সম্পন্ন হইল । ইডরোপণয় রক্ষকের অধীন হইয়া, ?নরস্ত্ 
সৈ।নকদল বারাকপুর হইতে যান্না করল । যাংখার সময়ে তাহারা আবার প্রাচশন 
সেনাপঁতিকে আশাবাদ কাঁরয়া গেল। সেনাপ।ত 'হয়ার্সে দুধখতর্ধায়ে আবাসগহে 
প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । ৩১শে মার্চ প্রাতঃকালে তাহাকে যে কার্ধসন্পাদন কাঁরতে হইল, 
আপনার জীবনে তান আর কখনও তাহা অপেক্ষা অধকতর শোচনীঘ কার্যে ব্যাপত 

হন নাই। এই দিনে তাঁহাকে একট অনঃরন্ত প্রাচীন সৌনকদ্লকে 1নরস্ত্র ও সৈন্য- 
শ্রেণি হইতে £নিকাশত কাঁরতে হইল । কন্তু এই শোচনীয় ঘটনা যে, 1নাব্ঘ্ে 

1নার্থবাদে সম্পন্ন হইল, তজ্জন্য সেনাপ।ত সব্ন্তিঃকরণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 1দলেন । 

গবনমেন্ট অবশ্য গ্্রূতর 'বপদের নিবারণ জন্য এই সৈৌনিকদলকে নিরস্ত্র কারয়া- 
1ছলেন, কিন্তু ইহাতে যে, গ-রুঙর |বপদ ঠনবা!রত হয নাই, পরবতণ* ঘটনায় তাহা 
সপ্রমাণ হবে । এই সকপ ।সপাহী অপরের প্ররোচনার অংশতঃ সেনাপাতির ভুটতে 
ক্ষণচ্ছাঘী বিরাগ উত্তেজিত হহয়া।ছল মান্র। এহ ৬ত্েজনার গত শেষে মন্দীভূত 
হইয়া ।গয়া।ছল । শান্তভাবে শান্টিময় কথায উপদেশ দিলে, ইহারা বিপদের সময়ে 
গবর্নমেণ্টের আঁদ্বিতীষ বন্ধু বাঁলয়া পারগ।ণত হইভ। লেশ্টেনেট কনেলি মাকগ্রেগর 
নামক একঞন 'সাঁনক-পরুষ ইহাদের সাঁহত কয়ক মাস বহরমপরে ছিলেন । এই 
সৌনক-পুরুধ স্পন্টাক্ষরে নিদেশি ক'রয়াচ্ছন যৈ, তান ইহাদের অপেক্ষা আধকতর 
বিশ্বস্ত, আঁধকতর অন:ঃবন্ত ও আঁধকওর শান্ত সোঁনক'ল আব কখনও দেখেব নাইস । 
হহাদিগকে যখন নিরস্ত্র করতে বহরমপুর হইতে বারাকপু:ে আনা হয় ৩খন পথে 
ইহারা আপনাদের সেনাপাঁতর বরোধা হয় নাই। যখন ৩৪ গ।ণত 1সপাহশীদলের চর 
বারাসতে যাইয়া, আগ্রহসহকারে ইহা।দগ;ক গবনমণ্টের বিরন্ধে সমুখিত হইতে 
অনুরোধ করে, তখনও ইহারা আপনাদের অন্নবাতা প্র/তপালনকতা গবনমেণ্টেব আঁন্ট 
কামনা করে নাই, যখন ইহারা আপনাদের গ.রূতর দণ্ডের সংবাদ শ:নতে পায়, তখনও 
ইহারা ৩৪ গাঁণত সিপাহীদলের সাঁহত স"মলিত হইয়া, আপনাদের বদ্েষভাবের 
পারচয় দেয় নাই, বখন বারাকপুরের প্রশঙ্ক্ষেত্রে হহাঁদগকে আপন আপন যহদ্ধাস্ত্ 

+ 1৫601115 1577117176 117 17010, 791 41, 10. 132. 
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সকল পাঁরত্যাগ কাঁরতে আদেশ দেওয়া হয়, তখনও ইহারা নীরবে ও ধীরভাবে সেই 
আদেশ প্রাতপালন কাঁরতে বিমুখ হয় নাই ৷ ইহারা সৌনিকশ্রেণী হইতে বিচ্যত হইলেও 
ধানরতার পাঁরচয় 'দিয়াছল, অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেও ইংরেজ সেনাপাতির প্রাতি আশনীবাদি 
কাঁরয়াছিল এবং গবর্নমেণ্টের আদেশে গ্রুতররূপে দাশ্ডিত হইলেও মন্ত্রণা-দাতা বম্ধু- 
গণের সাহত যুদ্ধ কাঁরতে উদ্যত হইয়া/ছল । ইহা অপেক্ষা বি“বপ্ততা বা ইহা অপেক্ষা 
অন:রান্তর প্রমাণ আর সম্ভবে না। অনেকে আশঙ্কা কাঁরয়াছিলেন, হয় তো 'নিরস্ত্ণকৃত 
সৈন্যদল বাঁড় যাইবার সময় পথ-পাম্ববর্তীঁ গ্রাম সকল লুঠিয়া লইবো 1কন্তু এই 
আশঙ্কা শেষে অমুলক ব।লয়া প্রাতিপল্ন হইয়া।ছল। ইহারা যাইবার সময়ে কাহারও 
সুখ ও শান্তির কোনরূপ ব্যাধাত করে নাই । আর বাংলার ও উত্তর-প।শ্চমের 'সিপাহট- 
দল যখন একে একে গবন“মেণ্টের বিরুদ্ধ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়” তখদও এই নিরস্ত্ীকৃত 
সৈনিকেরা আপনাদের বিশবস্ততার সম্মান অক্ষত রাখিয়াছল। ইহারা যুদ্ধ-প্রবৃত্ত 
[সপাহশীদগের স।হত সাঁম্নীলত হইয়া ইংণেজ সম্প্রদায়ের শোণিত-পাত করে নাই *। 

* 74222, 56170) 76০11, 1. 62, 
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মঙ্গল পাঁড়ে ও জমাদারের প্রাণদণ্ড--অন্যানা সিপাহধদলের আশঙ্কা-বদ্ধি__ 
আম্বলার ঘটনা--প্রধান সেনাপাঁতি আনসনের বন্ত:তা-_-মিরাটের ঘটনা-গবন“র 
জেনেরলের সহিত প্রধানতম সেনাপাঁতির মতভেদ- আস্ছি-চূর্ণ-মাশ্রত ময়দা-_ 

চাপাটি-_নানা সাহেব _লক্ষেদীর ঘটনা । 

[নিরাপদে 'নার্ববাদে বারাকপুরের গুরুতর কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, ১৯ গণিত সিপাহশ- 
দল বিনা গোলযোগে, বিনা বাধায় আপনাদের অস্ত্র পারত্যাগ কাঁরয়াছে, লর্ড কানিও: 
এই সংবাদ পাইয়া সম্তুণ্ট ও সুগ্ছির হইলেন। সংবাদ প্রাপ্চিগান্র তিন এই বিষয় 
প্রধানতম সেনাপাঁতর 'নকটে টেলগ্রাফ কাঁরলেন । সমস্ত নগরেও এই সংবাদ ঘোষণা 
কাঁরয়া দেওয়া হইল । নগরের ইউরোপীয় অধিবাসঈরা সংবাদ পাইয়া গনাশ্ন্ত হইলেন । 
তাঁহারা প্রাতি মুহূর্তে আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন বোধ কারতেগছলেন, প্রত মুহূর্তে 

সশস্ব সিপাহী-কর্তৃক নিহত হওয়ার 'বভী।ষকা দোঁখতোছলেন, এখন শাক্তয় সংবাদে 
তাঁহাদের হদয় শান্ত এবং তাঁহাদের আশন্তা ও উদ্বেগ দরে অপসারিত হইল । 

একটি গুরুতর কায" ।নর্বিঘ্রে সম্পন্ন হইল, এখন গবনমেন্ট আর-একটি গুরুতর 
কার্যে হস্তক্ষেপ ক।রবার অবসর পাইলেন । বহরমপুরের সিপাহণরা শান্তভাবে আপনাদের 
সেনাপাঁতিন সম্মুখে অস্ত্র পারভাগ ক'রয়া সৌনক-্ত হইতে বঝ্যুত হইয়াছে, 
শান্তভাবে বারাকপুর হইতে আপনাদের 'নাঁদ্ট স্থানে গমন কাঁরয়াছে, ভাঁবষ্যৎ বিপদের 
[নিবারণ জন্য গবনমেণ্ট একদল বীরপুরু্ষকে এইরুপে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র হইতে 
বাত ক।রযাছেন, 1কন্তু ৩৪ গাণভ সৈ।নকদলের বিষয় বিচার করিরা দেখেন নাই। 
গবরন্নমেণ্ট এখন এই কার্ষে ব্যাপৃত হইলেন । ৬ই এপ্রল মঙ্গল পাঁড়ের চার হইল । 
1বচারপাতিগণ ফাঁসীর দণ্ডাদেশ দিলেন । মঙ্গল পাঁড়ের ক্ষতস্থান র্লুমে ভয়ঙ্কর হইয়া 
উঁতয়াছিল। এই ক্ষত ভাল হওয়ার সম্ভবনা ছিল না। কিন্তু 'সিপাহ-যুবক 
গীলর আঘাতে ?নপনীড়িত হইলেও ধনরভাবে, আবিকারচিত্তে মৃত্যুর জন্য প্র্তুত হইল । 
সে এই আঁন্তম সময়েও সতীর্থগণের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে নাই। ৮ই তারিখে 
বারাকপুরের সমুদয় সৈন্যের সম্মুখে ফাঁসীকান্ঠে সিপাহী-যুবকের প্রাণবিয়োগ হয় । 
১৭ই তা'রখে জমাদারের বিচারের আরম্ভ হইয়া ১১ই তারখে শেষ হইয়া যায় । ৩৪ 
গাঁণত ?সপাহশীদলের জমাদার ইউরোপশীয় সোনক-পুরষাঁদগকে মঙ্গল পাড়ের অস্ত্রা- 
ঘাতে কাতর দেখিয়াও সাহাষ্য কারতে অগ্রসর হয় নাই, এই অপরাধে 'বিচারপাঁতগণ 
তাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এই সময়ে প্রধান সেনাপাতি সিমলার শীতল সমশীরণ 
সেবন কারতোছিলেন। সেনাপতি হিয়ারসেকে জমাদারের প্রাণদণ্ড কারবার ভার দেওয়া, 
তাঁহারই কর্তব্য ছিল । প্রধান সেনাপাঁত প্রথমে এই ভার 'দিতে সম্মত হন নাই। শেষে 
তাঁহার মত পাঁরবাতত হয়। তান ২০শে তারখে হিয়ারসেকে দণ্ডাদেশ কার্ষে 
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পাঁরণত কারতে আদেশ দেন* । এজন্য জমাদারের প্রাণদণ্ড ২১শে পযন্ত স্থগিত থাকে । 
যে মুসলমান আদিল মঙ্গল পাঁড়েব আক্মণ হইতে লেপ্টেনেন্ট বগগ ও তাঁহার 

মহকারণকে রক্ষা কাঁরয়াছিল, তাহার পদোন্ন!তি হয়। সেখ পল্টু হাঁবিলদারের শ্রেণীতে 
নিবোশত হয়** । 

এ পর্যন্ত ৩৪ গাঁণত 1সপাহ্ধ্দলের সম্বন্ধে কিছুই করা হয় নাই। সেনাপাতি- 
[গের মতে এই সৈনিক সম্প্রদায় ১৯ গাঁণত সিপাহশদল অপেক্ষাও অ।ধকতর অপরাধ 
বলিয়া পরিগাঁণত হইয়াছিল। ইহারা ধীরভাবে মঙ্গল পাঁড়ের আক্রমণ চা1হয়া 
দেখিয়াছল, অবজ্ঞার সাঁহত ঢেস্টেনেন্ট বগের কথায় অনাস্থা প্রদর্শন কাঁরয়াঃছল, 
এজন্য সেনাপতিরা ইহাদের উপর সা'তিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বারাকপুরের 
ইউরোপ?য়াদিগের 'ঝ্বাস জাঁন্ময়াছণ যে ৩৪ গণিত সৌনকদল সশস্ত্র থাঁকলে পদে 
পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে । কিন্তু এই এই সৌনকদলকে এখনও নিরস্ত্র করা 
হয় নাই। ইহারা পূঝের ন্যায় সামীরক পাঁরচ্ছদ ধারণ কাঁরয়া, বারাকপুরের সৈনিক 
নিবাসে অবস্থান করিতেছল, পুবেরি ন্যায় অস্ত্রে-শস্বে শোভিত হইয়া, কাওয়াজের 
প্রশস্তক্ষেত্রে বোড়ইতে ছিল, সতরাং ইউরোপায়াদগের আশঙ্ক। বা উদ্বেগ অপসারত হয় 
নাই। ফাঁসীকাচ্ঠে দুদান্ত মঙ্গল পাঁড়ে ও অবাধ্য জমাদারের প্রাণবায়ুর অবসান 
হইয়াছিল বটে, কিন্ত তাহাদের অন্যান্য বন্ধূগণ এখনও বন্দুক ও তরবারি নাইয়া 
বীরোচিত গবের পারিচয় দিতে'ছল, বারাকপুরের ইউরোপীয়গণ এজন্য মুহূতে 
মুহূতে নানারূপ বিপদের আশঙ্কা কাঁরতোছনেন। আঁফসারেরাও এই আশঙ্কা হইতে 
অব্যাথাত পান নাই। তাঁহারা যখন সন্ধ্যাকালে স্থানান্তরে য।ইতেন, নিশীথে যখন 
আপনাদের কতবা-কাঝে অভান।বন্ট হইতেন, ৩খন তাঁহাদের ভয় হইত যে, তাঁহাদের 
অণীন সিপাহীরাই হয় তো তাঁহাদগ্রকে আক্রমণ কারয়া, লেপ্টেনেন্ট বগের ন্যায় 
দুধশাগ্রপ্ত কারবে। স্তরাং রাঁন্রকালে বারাকপুবের ইউবোপণয়েরা কেহ কোনো 
স্থানে যাইতে সাহস পাইতেন না। সন্ধ্যা-সমাগমে তাঁহারা মাহলাগোম্ঠতে যাইয়া 
যে আমোদ উপভোগ করিতেন, এখন তাঁহাদগকে সে আমোদে জলাঞ্জলি দিতে হইল । 
শীঘ্র শবঘ্র এই সৌনকদলের খিচার না হওয়াতে, তাঁহারা ক্রমে গবন“মেণ্টের উপর 
বিরন্ত হইয়া উঠিতে লাগলেন । ধিন্তু উপ্পাচ্ছত সময়ে গবনর জেনেরল সাঁবশেষ 
(ববেচনা না কারয়া, এ সম্বন্ধে কোনো কার্য কারতে সাহসী হন নাই । হঠাৎ কোন- 
রূপ গুরুতর দণ্ডাদেশ প্রচার কারলে, পাছে সমস্ত সিপাহী !বরন্ত হইয়া উঠে, গবনর 
জেনেরলের এই আশঙ্কা প্রবল ছিল। এজন্য তিন ৩৪ গাঁণত সপাহশদলের 

%417106110156 0 7271. 12910215971 172 14117165195 75117. 104-101. 

00/711). /৫211111, 1517110176) 17110165701 1197. 133. 

** সেনাপাত 'হয়ারসের আদেশে এই পদোন্নতি হয়। হিয়ারসে এ অংশে আপনার 
ক্ষমতার আঁতীরিন্ত কার্য করাতে গবর্নর জেনেরলের মন্মিসভা কর্তৃক তিরস্কৃত 
হইয়াছিলেন। 1477111) 701707116 81117010791. 11, 1. 133. 
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উত্তেজনার কারণের সক্ষেমরূপে অনুসন্ধান কারতে লাগিলেন । অুতরাং এরপ্রল মাস 
এই িপাহীরা পুর্বের ন্যায় সশস্ত্র ও পূর্বের ন্যায় গবন*মেস্টের কার্ষে নিষ্ত 
রাঁহল। ঘাঁহারা ইহাদের 'বিষয়ের অনুসশধান কারিতোছলেন, ইহাদের বিরাগ, ইহাদের 
উত্তেঠনা ও ইহাদের অবাধ্যতার প্রকৃত কাররাঁনরদেশে ব্যাপূত ছিলেন, তাঁহারা 
অবশেষে এই মত প্রকাশ করিলেন, যে, ৩৪ গাণত গিসপাহখদলের শিখ ও 
মুসলমান-সৈন্য বিশ্বাসী, কিন্তু এই দলের 'হন্দু-সৈন্য তাদশ 'িদ্বাসী নহে। 
বিচারকগণ আপনাদের সূক্ষয় বিচার-নৈপুণ্য দেখাইতে গিয়া অতি বুদ্ধির পরিচয় 
দিতেও বিমুখ হন নাই । কাঁলিকাতার টাঁকশালার যে সুবাদার কেল্লার দুইজন উত্তোৌজত 
1সপাহীকে অবরূদ্ধ করিয়া, আপনার 'িত্বন্ততার পরিচয় দেন, 'বিচারকগণ তাঁহাকেও 
ঘোরতর অধিবাসী বলিয়া দেশ ক1রয়াছলেন* । ৩৪ গাঁণত নিপাহশীদগের কেহ 
কেহ স্থানান্তরে গিয়া।ছন, ইহারা ২৯শে মার্চের ঘটনার সময়ে বারাকপুরে উপচ্থিত 
ছিল না**। সুতরাং যাহারা গবনম-্টর প্রাত বিশ্বাসী ও অন:রক্ত 'ছিল, যাহারা 
গবন“মেণ্টের কার্য-সাধন জন্য স্থানান্তরে 1গয়াছিল, অথবা যাহারা গবন্ণমেন্টের সম্মুখে 
আপনাদের বি'বাস ও প্রওুভন্তির পাঁরচয় দিতে!ছল, গবন“র জেনেরল তাহাদিগকে 
বাদ দিয়া, অবশিষ্ট সৈন্যের 'নিরস্ত্রীকরণ-দণ্ডের বিষয়ে ?ববেচনা কারতে লাগিলেন । 

এই দণ্ডাদেশ প্রচারের পূর্বে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সপাহসাদগের মধ্যেও 
বিরাগ ও উত্তেদনার চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিত। গবরন্নর জেনেরল 'চান্তত হইলেন। 
বহরমপুর ও বারাকপুরের সিপাহীদিগের আচরণে তাঁহার হৃদয় যে আশঙকাতরঙ্গে 
আন্দোলিত হইয়াছল, তাহা কলমে গভীর হইয়া উঠ্তিল। তান শান্ত, 'বিবেচক ও 
দুরদশর্স ছিলেন । কিন্তু এই শা্তভাব, এই 1ববেচনা ও এই দূরদার্শতার বলেও 
প্রাতকুল ঘটনা-শ্রোত সহসা নিরুদ্ধ হইল না। জানুয়ারি মাসের প্রারন্তে যে ক্ষার মেঘ- 
খণ্ডের উদয় হইয়াছিল, এপ্রলে তাহা চারিদিকে প্রসারিত হইল। বারাকপুরের ঘটনা- 
শেষ হইতে না হইতে, মঙ্গল পাঁড়ে ও জমাদারের মানবশীলার শেষদশ্য স্মএতপট 
হইতে অন্ত্ধণি কাঁরতে-না-কাঁরতে, জুদূরবতর্ঁ হিমালয়ের পাদদদেশ হইতে আতঙক- 
জনক সংবাদ প্রচারিত হইল । এই দ্রতর ভ্খণ্ড ও কাঁলকাতার মধ্ে যে সকশ সৈ!নক- 
[নিবাস ছিল, তৎসমুদয় গভশর বিরাগের বিকাশ ক্ষেত্র হইয়া উঠিল । সকল সোনক- 

«1706, 9609) 7717) 7/0/. 1, 17, ১3457016. 

«* ৩৪ গ]ণত সৌনক-সম্প্রদায় হইতে তিনদল লোক চট্রগ্রামে প্রোরত হইয়াছল। 

গাবন“মেন্ট ইহাদের রাজভান্তর উপর সাঁন্দহান হন নাই। ইহারা বারাকপুরের 

ঘটনার কথা শুনিয়া, একখানি আবেদন-পন্র পাঠাইয়া দেয়। এই অবেদনে লিখিত 

1ছল যে, মঙ্গল পাঁড়ের অন্যায় ব্যবহারের কথা শনীনয্না, তাহারা সাতিশয় দুঃখিত 

হইয়াছে । তাহারা নিশ্চিত জানে যে, গবনমেণ্ট তাহাদের ধর্মে কখনও হস্তক্ষেপ 

কাঁরবেন না। তাহারা চিরকাল 'ি্বস্তভাবে কাজ কারবে "46, 5629) 7/77 
70/. 1) 17. 531,701 
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নিবাসের 'সপাহণই গ্রবন“ণ্টর কার্য-প্রণালীর উপর দোষ দিতে লাগল এবং সকল 
সৈনিক-নিবাসের ?সপাহণই অভিনব বন্দুক ও বসাযুস্ত টোটা লইয়া ঘোরতর আন্দোলনে 
ব্যাপত হইল । 

কলিকাতা হইতে হাজার মাইল দ্রে-_সুদর-বস্তত সমুন্নত পর্ব ত-মালার সাম্নীহত 
ভূখণ্ডে আম্বালা নামে এক'ট নগর আছে । ইহার পূবতন নাম অম্বালয়। পাণ্ডব- 
জনন? কুম্তী এইস্থানে অবাচ্থীতি করাতে ইহা প্রান ভারতে এই নামে প্রাসম্ধ 
হইয়াছিল। অম্বালয় এখন সাধারণের নিকট আম্বালা নামে পারচিত হইতেছে। 
আম্বালার পূর্বপ্রান্তে সুবিষ্তুত কুরঃক্ষেত্র,--যে ক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের ভয়াবহ সমরে 
জ্ঞাতি-বিরোধের মীমাংসা হইয়াছিল, পুথবীরাজ সমরাসংহের প্রাণ-বায়ুর সহিত 
ভারতের সৌভাগ্য-রধি অন্তরধান করিয়াছিল, মার্হাট্রারা আপনাদের জম্মভ্যমর রত্ব- 
[সংহাসন লাভের আশায় বিসজ'ন 'দিয়াছল, যে ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান, বিজেতা 
ও বিজিত, উভয়েই একত্র অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সাম্যের অপার মহিমার পরিচয় 
1দয়াছল, আধ্বালার প্রান্ত ভাগ হইতে তাহার ভয়ানক অথচ শাম্তরসাস্পদ দৃশ্য 
দর্শকের নেত্র-পথব্তর্ঁ হইয়া থাকে। ইদানীস্তন সভ্যতার প্রসূতি ইউরোপ-ভুমি 
যখন হিংপ্র-পশু-পূর্ণ জঙ্গলে সমাবৃত ছিল, ইংলণ্ড বা রুষয়া, জমণীন বা আস্ত্য়ার 
নিরক্ষর অধিবাসিগণ যখন আপনাদের আরণ্য ভূখণ্ডে মগয়ার আমোদে পরিতৃপ্ণ 
হইতোঁছিল, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে তখনও আম্বালার কথা শাাঁনতে পাওয়া যায়। 
উপ্পান্থত সময়ে আম্বালায় গবর্নমেন্টের সৈন্যের প্রধান আভ্ডা 1ছিল। প্রধান সেনাপতি 
আনসন: মার্চ মাসের মধ্যভাগে এইখানে আ'সিয়া, সিমলার শীতল সমীরণ সেবন করিতে 
যাইবার জন্য প্রস্তুত ।ছলেন, এমন সময় 'সপাহীদগের বিরাগ ও অসন্তোষের বিষয় 
তাঁহার গেচর হইল ॥। আম্বালায় 'বাভন্ন সোনকদলকে আঁভিনব বন্দুকের বি্ষিয় শিক্ষা 
দেওয়া হইত। এই সকল দলের লোক তাদ্শ অভিজ্ঞ বা বিষয়-বৃদ্ধি-সম্পন ছিলেন । 
ইহারা সামান্যভাবে সামান্য অবন্থার সৈনিকব্ুত গ্রহণ ক।রয়া এতদ্দেশয় রণানপুণ 
অফিসারাঁদগের অধীনে পরিচালিত হইত । আঁভনব টোটায় ইহাদের অন্তঃকরণ সহজেই 
বিচলিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। টোটার চাকাচক্যশালন কাগজ দেখিয়া, যদি ইহারা 
সন্দেহাকুল হয়, জাতিচ্যুত, ধর্নচন্াত ও আপনাদের আত্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যন্ত হওয়ার 
আশঙ্কার, যাঁদ ইহারা গবন“মেপ্টের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলণ্বন করে, তাহা হইলে সাঁবিশেষ 

সাবধানে সাঁবশেষ সতর্কতার সহিত ইহা'দিগকে শাম্ত করিবার চেজ্টা করা উচিত ছল । 
এতদ্দেশীয় ৩৬ গাঁণত পদাতিক সৈন্য প্রধান সেনাপাতর সঙ্গে আন্বালায় উপনীত 

হইয়াছিল। এই সৈনিকদলের দুইজন আফসার ইহার পূর্বে আদ্বালায় আসিয়া- 
ছিলেন,'এক্ষণে ৩৬ গাঁণত 'সিপাহণীরা উপপাস্থত হইলে ইহারা একদিন তাহাদের সাহত 
সাক্ষাৎ কারতে গমন করেন। আঁফসারছয় সপাহনাদগের তাম্কুতে উপাচ্ছিত হইলে 
একজন শ্ুুবাদার তাঁহাদের আভিনন্দন না কারয়া ঘণা ও বিরাগের সহিত নির্দেশ 
করেন যে, তাঁহারা সিপাহ্শীদগকে খ্রীস্টীয় ধমে দীক্ষিত কারতে উদ্যত হইয়াছেন, 
অপাবিত্র টোটা দ্বারা সকলের জাতি ও সকলের ধূর্ম নষ্ট কারবার প্রয়াস পাইতেছেন। 
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এই সগয়ে লে-প্টেনেন্ট মার্টিনো নামক একস্রন সৌনক-প্রুূষ আম্বালার 'সিপাহশদিগকে 
অভিনব বন্দুকের বাবহার-প্রণালী শিক্ষা দিতেন । অফিসারদ্বয় অবিলম্বে তাঁহাকে এই 
সংবাদ জানান, ইহার মধ্যে সিপাহীদিগের একজন বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া 
মাটনোকে কহে ষে, সে জাতিঙাত হইয়াছে । তাহার দলের কেহই তাহার সাঁহত 
ভোঙগন কাঁরতে সম্মত হইতেছে না। মার্টনো উীদ্দগ্ন হইলেন । আশঙ্কা ও 
দুশ্চিন্তার প্রবাহ একটির-পর-একটি করিয়া, তাঁহার দ্রদয়ে আঘাত কাঁরতে লাগিল। 
[তান অনুসন্ধান কারয়া জানলেন যে, আব্বালার শিক্ষাগারের সকল 'সিপাহীই অপাবন্ত 
বসাযন্ত টোটা ব্যবহার কাঁরতে হইবে বলিয়া, ভীত হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ 
ভাঁবিতেছে যে, হয় তো তাহারা এই টোটা ব্যবহার করিয়াছে, বাড়তে প্রত্যানৃত্ত 
হইলে, তাহাদের আত্মীয়গণ নিসন্দেহে তাহাদিগকে পরিত্যাগ কাঁরবেঃ সকলেই ভীত, 
চাকলেই চণ্চল, সকলেই পুরযানুক্লমিক ধমানৃশাসন রক্ষা কারবার জন্য ব্যস্ত | মার্টিনো 
সিপাহশদিগের এইরূপ চাণল্য ও এইরূগ আশৎকা দেখিয়া সমস্ত বিষয় প্রধান সেনা- 
পতিকে জানাইতে উদ্যত হইলেন । কিন্তু তান সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রধান সেনাপাতিকে 
কোন কথা জানাইতে সমর্থ ছিলেন না। গবন“মেণ্টের কার্য-বিভাগের রীতি অনুসারে 
তাঁহাকে সমস্ত ঘ)না সহকারী আড-জন্টাণ্ট জেনেরলের 'নকট 'লিাখয়া পাঠাইতে হইল । 
প্রধান সেনাপতি প্বেই উপস্থিত বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, পবেহি সিপাহশদিগের 
চাণ্ল্যদর্শনে কোনরূপ কার্ধ-পদ্ধাত অবলম্বন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়্া- 
ছিলেন । ২৩শে মার্চ তিনি অস্ব্র-শিক্ষাগার পরিদশন করিলেন । ইহার পুধশীদন 
অপরাহে তাঁহাব নিকট সংবাদ আসন যে, 'সপাহীরা তাঁহাকে আপনাদের সংবন্ধে 
কয়েকটি কথা বলতে ইচ্ছা করিতেছে । প্রধান সেনাপতি এজন্য 'সিপাহশীদগকে একত্র 
কাঁরয়া তাহাদের সম্মুখে আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে উদাত হইলেন । এই 

জন্য ?সপাহশীদগকে সমবেত করা হইল । এতদ্দেশশয় আঁফসারগণ প্রধান সেনাপাঁতির 
সম্ম:খে দণ্ডায়মান হইলেন । সেনাপাঁত আনসন 1হয়ার্সের ন্যায় শহন্দস্থানী ভাষায় 
বন্ত্তা কারতে পারিতেন না, এজনয লেপ্টেনেণ্ট মাঁটনো তাঁহাব কথা হিন্দৃচ্ছানীতে 
বুঝাইয়া "দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বন্তুতার সময় প্রধান সেনাপাঁতি এক একটি 
সংক্ষিপ্ত বাক্য কাহয়া থামিতে লাগিলেন, মার্টিনো 'হন্দ্চ্থানীতে সেই বাক্যাটির অনুবাদ 
করিয়া সমবেত শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে শনাইতে লাগলেন। অনন্তর প্রধান সেনাপাত, 
সকলে ইহার ভাবাথ* হদয়ঙ্গম কারতে পারিয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা কারয়া, আবার 
বালিতে লাগলেন । বন্ততার মর্ম এই-_ 

“সৌনক পুরষাঁদগকে অভিনব বন্দুকের ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা 'দিবার জন্য 
এখানে যে শিক্ষাগার প্রাতান্ঠত হইয়াছে, তাহাতে যে সকল সিপাহী আফসার সমবেত 

হইয়াছেন, আম তাঁহাঁদগকে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা কারতেছি। আপনাদের 

কর্তব্যকাষে পারদাশতার জন্যই অফিসারগণ স্ব-স্ব পদে নিয়োজিত হইয়াছেন, এ জন্য 
আমার আশা আছে যে, তাঁহারা উর্পাচ্ছত সময়ে এই পারদার্শিতার পাঁরচয় দিবেন, 
এবং তাঁহাদের তত্বাবধানে ষে সকল লোক আছে, তাহাদের ও সমন্ত ভারতণয় সৈন্যের 
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উপকারাথণ আপনাদের ক্ষমতা ও আপনাদের কাষধ-তৎপরতা দেখাইবেন ৷ তাঁহারা 
যে গবরন্নমেণ্টের কার্য করিতেছেন, সেই গবন“মেন্টের উপর অযথা সন্দেহ কারিয়া 
আপনাদের মন অচ্থির করা, তাঁহাদের উচিত হইতেছে না। এখন সৈন্যদিগকে 
পু্বাঁপেক্ষা উৎকৃষ্ট বন্দুক ব্যবহার কাঁরতে দেওয়া হইয়াছে । এহ উৎকৃণ্ট বন্দুকের জন্য 
প্বাঁপেক্ষা উৎকৃষ্ট টোটা প্রচলিত কতা আবশ্যক হইয়া ডাঠয়াছে। টোটা যে কাগজে 
প্রস্তৃত হইতেছে, ভাহা দৌখিয়া সকল সপাহশই এই আশঙ্কা কারতেছে যে গবন“মেন্ট 
তাহাদের চির-সম্মাঁনত জাতি ও চির-পবিন্ন ধর্ম নম্ট করতে উদাত হইয়াছেন । 

এই আশঙ্কা যে, কতদ্র অমূলক ও কতদূর অসঙ্গত, তাহা মহূর্তকাল চিন্তা 
কাঁরলেই স্পম্ট বুঝিতে পারা যাইবে। এই উপায়ে সকলের জাতি নম্ট করিলে গবর্ন- 
মেণ্টের কি লাভ হইবে ? গবর্নমেন্ট কি উদ্দেশ্য সাধনের-জন্য সকলকে ধ্মণ্যুত করিবেন, 
ইহা ফি কেহ পাঁর্কাররূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন 2 আমি স্পম্টাক্ষরে নিদেশ 
কারতেছ যে, ভাবতবধাঁয়দিগের চিরাচারত আচার-বাবহারে বাধা দিতে অথবা ভারতের 
[বাভিশ্ন জাতির 'ক্রিমাকলাপের 'বিদ্ন জণ্মাইতে, গবন“মেন্ট কখনও ইচ্ছা করেন নাই৷ 
আমার বাস আছে, সকলই এই অমূলক সন্দেহ আপনাদের হৃদয় হইতে অপসারিত 
কারবেন। 

'যে সকল টোটার সম্বন্ধে সিপাহনরা যুক্িসঙ্গত আপাতত উত্থাপন করিবে, তৎসমুদয় 
যিপাহশীদগকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না, সেনাপাঁতরা এরূপ নিদেশ করলেও 
সোৌনকদলের অনেকে তাঁহাদের কথায় 'বিশবাস দ্থাপন করে নাই ; প্রত্যুত তাহারা এরুপ 
কার্য কারয়াছে যে, প্রকৃত সৈনিক-পঃরঃষ বলিয়া, তাহাদের বিমবাস করিতে পারা যায় 
না। আপনাদের প্রাতপালক গবনমেণ্টের ও আপনাদের উপাঁরতন কর্তৃপক্ষের 
আদেশ পালন করাই প্রকৃত সোনণক-পুরুষের প্রধান কঙতব্য। এইরূপ অশাধ্যতার 
জন্য ?করুপ কাষ-প্রণাল অবলম্বন করা উীঁচত, তাহা গবন“মেণ্ট বিশেষরূপে জানেন। 
আম অকুণ্ঠিতাঁচত্তে, ও অয্লানভাবে কাহতে'ছ যে, এই সকল অধাধ্য সৌনক-পুরুষেরা 
কঠোরতম শাস্তি ভোগ কারবে। 

পকন্তু কেবল ভয়প্রদর্শন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। যাহাদের বক্ষোদেশ সাহস 
ও তৎকাের পাঁরচয়সচক চিহ্ধে শোভিত রাহ্মাছে, তাহাদগকে তাহাদের কত“ব্যের 
[বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া যে, অনাবশ।ক তাহা আমি বেশ ঝুঁঝতেছি। আমি তাহাদিগকে 
এখন নিশ্চিতরূপে জানাইতে'ছ যে, গবনমেন্ট এই স্বিস্তিত ভূখণ্ডের অধিবাসধগণের 

কাহারও আচার-ব্যবহার বা জাতির উপর হন্তক্ষেপ কবেন না। ভবিষ্যতেও গবন“মেন্ট 

এ বিষয়ে হন্তক্ষেপ কাঁরতে সব্দা বিরত থাকিবেন। যে-সকল এতদ্দেশশম অফপার 
এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের উপর আমার 'বি“ধাস আছে । আম আশা ক'র, 
তাঁহারা এই বিষয়ে তাঁহাদের অধীন লোকাদগকে বুঝাইয়া বলিবেন। আমার ঝিবাস 
যে, তাঁহারা পাঁবন্র সৌনকধম্মের কলঙ্কমোচন কাঁরতে যথাশান্ত চেষ্টা কাঁরবেন এবং এত- 
[দন সোনিকশ্রেণীতে থাকিয়া আপনাদের যে উন্নত চাঁরত্রের পারিচয় দিয়া আনিয়াছেন, 
এখনও লই উন্নত চাঁরন্রের গৌরব অব্যাহত রাখবেন ।, 
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প্রধান সেনাপাঁতি নীরব হইলেন। হিয়ার্সে সিপাহণীদগের মাতৃভাষায় বারাকপ:রে 
যে তেজাস্বনী বন্তুতা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন ফল হয় নাই। গিসপাহণরা 
আপনাদেরসেনাপতির মুখে অনর্গল হিন্দ:স্থানীতে নানা প্রকার সান্ত্বনা-বাক্য শুনিয়াও 
শান্ত, সন্তুষ্ট বা গবনমেপ্টের প্রতি অনুরন্ত হয় নাই। এখন প্রধান সেনাপাতির 
বন্তুতার অন্দবাদে যে, তাহারা সন্তুষ্ট হইবে, তাহা সম্তাবিত নহে। যে সকল আফসার 
প্রধান সেনাপ।তর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন, উপস্থিত বস্তুতা কেবল তাঁহাদেরই 
শুতিপথে প্রাবন্ট হইয়াছিল। বন্তুতা শেষ হইলে তাঁহাদের দুই তিনজন মা'ট'নোর 
নিকটে যাইয়া, তাঁহাকে কহেন যে, প্রধান সেনাপাঁত বস্ত:তার সময় তাঁহাদের প্রাত 
যেরূপ সম্মান দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা সাতিশয় সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। 
যাঁদও তাঁহারা গবন“মেন্টের কোন আনম্টসাধনে উদ্যত হইবেন না, যাদও গবন“মেণ্টের 
সদভিপ্রায়ের উপর তাঁহাদের সাঁবশেষ আস্থা আছে, তথাপি তাঁহারা দুঃখের সহিত 
বালতেছেন যে টোটার সম্বন্ধে এখন যাহা বলা হইতেছে, তাহাতে যাঁদ একগনের 
বি*বাস না জন্মে, তাহা হইলেও আর দশহাজার লোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
জশ্মিয়াছে । গবরনমেন্ট টোটা দ্বারা সকলের ধর্মনাশে উদাত হইয়াছেন ; এই "বাস 
এখন সাব্জনন হইয়া উতয়াছে। তাঁহাদের দলস্থছ সৈনিক-পুরুষাদগের কেবল 
এইরূপ বিশ্বাস জন্মে নাই, প্রত্যুত তাঁহাদের বাস-গ্রামের সকলেরও উহাতে প্রগাট 
[মবাস ান্মগাছে। সোনকগণ অ।ভনব টোটা ব্যবহার করতে প্রস্তুত আছে । কিন্তু 
এই আদেশ পালন করলে তাহা'দগকে যে সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করতে হইবে, তাহা 
খিখেচনা করিয়া দেখার জন্য তাহারা তাহাদের 'পিতৃস্থানঈয় প্রধান সেনাপতির নিকট 
প্রার্থনা কারিতেছে। তাহারা ইহাতে 1চবকাল জা'তগ্যুত হইয়া থাকিবে, তাহাদের 
আত্মীদ্গণ ইহাতে তাহাঁদগকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিবেন। গবনমেন্টের 
আদেশ শ্রাতপাননের জন্য, আপনাদের সেনাপাঁতগণের বশবতর্ঁ হওয়ার 'নামিত্ত, 
তাহারা গাতশ্রস্ট, ধর্মন্রণ্ট ও স্বঙ্গন-পাঁরত্যন্ত হইয়া সংসারে চিরকাল কম্টভোগ করিতে 
থাকিবে । মাটনো আঁফসারগণের এই সকল কথা প্রধান সেনাপাঁতিকে জানাইতে 
প্রাতশ্রত হইলেন। তান আপনার প্রাতশ্রাতিপালনে বিমুখ হন নাই। তাঁহার 
[লাঁখত পনর আডঙ্গটট্যাপ্ট জেনেরলের কাযাঁলয়ে পেশাছল। মাটিনো ম্পম্টাক্ষরে 
নিদেশি কাঁরণেন, 'সৈনিকণলে অনেক বুদ্ধমান ও বসত লোক আছে । এই সকল 
সৌনক-পুরষ কাহতেছে যে, তাহারা আপনাদের সেনাপতিগণের আদেশ প্রতিপালন 
কারবে। কিশতু ঈপুশী বশবতিতার জন্য তাহাঁদগকে সমাজে বিস্তর কস্ট ও বিস্তর 
[নিগ্রহ সহ্য কাঁরতে হইবে । আমি উপহ্থিত সময়ে ভারতবষাঁয়াদগের মনোগত ভাব 
যতদুর বুঝিতে পারিয়াছ, তাহাতে আমার দঢু বিদ্বাস জান্ময়াছে যে, তাহাদের এই 
সকণ কথা অত্যান্তপ্ণ নহে। ভারতবধীয়িগের হৃদয় সহজেই ধর্ম-নাশের আশঙ্কায় 
[বিচলিত হইয়া উঠে। তাহাদের কল্পনা প্রায়ই অনেক বিভীষিকাময় দূশ্য দেখাইয়া 
ভাহা?দগকে ক্লমেতঅধীর ও উম্মত্তপ্রায় করতে থাকে । তাহাদের কম্পিত বিষয় 
সবাধশে ঘান্ত বহিভূতি ও অসন্তাবিত হইলেও, তাহারা উহাতে বি*বাস স্থাপন করিতে 
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অণুমান্ও সঙ্কুচত হয় না। উপস্থিত সময়ে এই বিস্তৃত ভূখন্ডের আধিবাসগরা 'কি 
কারণে এত উত্তোজত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমি ঠিক কাঁরতে পারতেছি না। কিন্তু 
আমার 'ধি*বাস যে অভিনব টোটাসকল গর্ ও শুকরের চর্বিতে অপবিশ্র করা 
হইয়াছে বলিয়া, যে জনরব উঠিয়াছে, তাহা এই উত্তেজনা ও আশঙ্কার প্রধান কারণ 
নহে। অপবিন্র বসাযুক্ত টোটা আমার মতে ইহার গৌণ কারণ বলিয়াই পাঁরগণিত 
হওয়া উচিত।* লেপ্টেনেন্ট মার্টিনোর এইপন্ন আড্জট্্যাপ্ট জেনেরলের কাষালিয় 
হইতে প্রধান সেনাপাঁতর নিকটে গেল । সেনাপাঁতি আনসন গভীর চিস্তায় মগ্ন হইলেন । 
1তাঁন সেই 'দনই গবর্নর জেনেরলকে 1লখিলেন, এশক্ষাগারে মৈনিকদল যে, সন্তুষ্ট 
আছে, এবং তাহারা যে সুদ্ছির হইবে, তাঁদ্ববয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা 
আপনাদের সহযো'গগণ কর্তৃক 'কি ভাবে পাঁরগহীত হইবে, আম তাহাই ভাবতোছি।, 
এখন উপান্থুত বিষয়ে কি কাঁরতে হইবে 2 কিরূপে সমুদয় সৈন্য পূবের ন্যায় 
অনঃরন্ত রাখা যাইবে ? আনসন: আবার গন্তীরভাবে 'চিন্ধা কারতে লাগলেন ; তিনি 
সহসা কোন সদুপায় 'ঠক কারয়া উঠতে পারিলেন না। বন্কৃতা কারয়া বা ভয় 
দেখাইয়া, এখন তাহা গরকে প্বেরি ন্যায় অনুরক্ক রাখার প্রয়াস পাওয়া 'নি্ফল। 

এব্প কালে তাহাদের হৃদয় পৃবপেক্ষা অধিকতর 'বচ'লিত হইবে, তাহারা পবাপেক্ষা 
আঁধকতর অসন্তুষ্ট হইয়া গবন্মেন্টকে আপনাদের ধমহজ্ঞা শত বালয়া মনে করিতে 
থা।কবে। আনসন্ একবার অভিনব বন্দুকের শিক্ষালয় উঠাইয়া 1দবার ইচ্ছা করিলেন, 
(কন্তু এব্প কাঁরলে পাছে কাপুবুষতাত পাঁরিচয় দেওয়া হয়, তাঁহার ইহাই আশঙ্কা 
হইতে লাগিন। অবশেষে আনসনং এই শ্থিব কাবলেন যে, টোটার যে সকল 
কাগজের ৬পর সন্দেহ করা হইয়াছে, যে সকল কাগজের সম্বন্ধে যে পর্যন্ত 'মিরাট হইতে 
কোন সংবাদ মা আসে, সে পযন্ত আম্বালার |শক্ষাগারে টোট।র ব্যবহার স্থগিত রাখা 
উচত। 

এদকে গবাপি জেনো ল কাঁলিকাতার প্রশন্ত প্রাসাদে থা।কয়াঞ্আদবালার শিক্ষাগারের 
1বষয় ভাবতে লাগলেন । শিক্ষাগারের কা স্থাগত রাখা তাহার নিকট সঙ্গত বোধ 

হইল না। ঙান প্রধান সেনাপাতির নক) এই গর্মে প্র বলাখলেন--আদ্বালার 

1শক্ষাগারে যাহারা আঁভনব বন্দকের বাব্হার-প্রণালীর অভ্যাস কারতে'ছ, তাহারা 

বোধহয়, টোটা ব্যবহার কাবতে কোনোবূপ আপাতত উত্থাপন কাঁরবে না। টোটার কাগজ 
সংদিশে বিশদ্ধ। সিপাহশীদগের জাত নম্ট হইতে পারে, এই কাগঙ্জে এমন কোনো 
পদাথ নাই । এখন যদ আমরা টোটা ব্যবহার করা স্থগিত রাখি, শিক্ষার্থা সোনক 
পুরুষেরা যাঁদ আপনাদের 'শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়া, শাদিষ্টি স্থানে চলিয়া যায়, তাহা 
হইলে আমাদের উদ্দেশ্য নষ্ট হইবে; ইহাতে 'সিপাহীবা ভাবিবে, টোটায় অবশ্য 
কোনোরপ অস্পশ্য পদার্থ ছল। গবর্নমে্ট না ঝাঁঝয়া অবৈধ উপায় অবলম্বন 
ক।রয়াছিলেন, এখন আপনাদের ভ্রম ব্ঝতে পারিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন । 
এতদ্দারা গবন“মেন্টের শান্ত ও গবন“মেন্টের দ্ঢুতার হানি হইবে । এক্জন্য আমার মতে 
আব্বালার শিক্ষাগারে টোটা ব্যবহার করিতে দেওয়াই উচিত। ইহাতে শিক্ষার্থদগের 
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চিরন্তন সংস্কারের কোনো ব্যতিক্রম ঘাঁটবে না, যেহেতু তাহারা বুঝিতে পাঁরয়াছে যে, 
টোটার কাগজে তাহাদের ধর্ম ও জাতির আনস্টকারক কোনো পদার্থ বতমান নাই। 
তাহাদের এইরুপ বি“বাস দেখিয়া অপরাপর দিসপাহীরাও ক্রমে বুঝিতে পারিবে ষে, 
আঁভনব টোটার কোনোরূপ অস্পৃশ্য বা অপাবিত্র পদার্থ দেওয়া হয় নাই । কিন্তু যাঁদ 
টোটার বাবহার সহসা হ্থগিত রাখা যায়, তাহা হইলে 'সপাহখরা পৃবপেক্ষা অধিকতর 
সন্দেহাকুল ও গবর্নমেন্টের উপর পবাঁপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধাশূন্য হইবে। তাহাদের 
এই সন্দেহ ও এই অশ্রদ্ধা দূরকরা ভাঁবষ্যতে অসাধ্য হইয়া উঠিতে পারে ।” গবনর 
জেনেরল এই য্যান্ত অবলম্বন কারয়া আম্বালার শিক্ষাগারে টোটা ব্যবহার কীরতে 
আদেশ দিলেন । তিনি ভাবিয়াছলেন যে. টোটার ব্যবহার স্থগিত রাখিলে গ্ববন্মেন্টের 
পক্ষে কাপুরুষতান পাঁরচয় দেওয়া হইবে। কাপুরুষতার পাঁরবর্তে দূঢ়তার পারিচয় 
দিলে বিপদের আশঙ্কা ক্রমে অপসারিত হইতে থাকিবে । স্ততরাং আঘ্বালার শিক্ষাগারে 
টোটার ব্যবহার বন্ধ রাখা হইল না। উহা প্বের ন্যায় শিক্ষার্থীদগকে দিবার আদেশ 
প্রচারত হইল। 

গবন্নর জেনেরলের পত্র আম্বালায় পেশছতে-না-পেশছিতেই প্রধান সেনাপতি 
1সিমলায় যাত্রা ক'রঘা(ছলেন। হম'গাঁরর শগতল সমীর সেবনে ও চারিদিকে প্রকৃতির 
অপূর্ব গান্তীর্ধময়শ শোশা সন্দর্শনে তাঁহার বড় স্তখবোধ হইতেছিল। তিনি এই 
সুখের আবেশে গবর্নর জেনেরলকে িখিলেন, 4সমলার দৃশ্য এখন বড় রমণীয় । 
ইহার জলবায়ও এখন বড় উৎকৃষ্ট” আমি সবস্তিঃকরণে ইচ্ছা করি আপাঁন এইখানে 
আসিয়া ইহার উৎকৃষ্ট জলবায়ুতে আপনার স্বাস্থ্য-স্ুখ বু!দ্ধ কারবেন। কিন্তু এখন 
স্বাস্থ্যা-সুখ বদ্ধ করার সময় ছিল না। হমাগারর শোভা সন্দর্শনে আনন্দ উপভোগ 
কারবারও অবকাশ ।ছল না। পঞ্চনদের সমুন্নত ক্ষেত্র হইতে বাংলার সম-ধরাতল 
পর্যন্ত সকল স্থান ঘোর অন্ধকারে পরিবাঞ্ত হইতোছল সকল স্থান হইতেই আতঙ্কজনক 
সংখাণ প্রচারিত হইয়া গবর্নর জেনেরলকে শঙ্কত, বিচলিত ও 'ান্তত করিয়া তু'লতে- 
(ছল । িপাহশাদগের অবাধ্যতার পূর্বে বারাকপুরে যেমন আগ্রকাণ্ড সম্ঘ!টত 
হইয়া'ছল, এখন অন্যান্য স্থানেও সেইরূপ আগ্রিকাড হইতে লাগিল । এাপ্রল মাসের 
মধ্যভাগে আম্বালায় এই ঘটনা সর্বদা ঘাঁটিতে লাগল । গবন“মেন্ট টোটা ব্যবহাব্র করার 
সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছিলেন, তাহা আন্বালার 'শক্ষালয়ের শিক্ষার্থগণের গোচর 
হইয়াছিল। শিক্ষার্থগণ আপনাদের টোটা মোম বা ঘুত দ্বারা সন্ত করিয়া লইতেছল। 
টোটার ব্যবহার স্থগিত না হওয়াতে তাহারা কোনোরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই, 
গবন“মেন্ট যে তাহাদের ধর্মনাশের জন্য দুরভিসাম্ধি কারয়াছেন, তদ্বিযয়েও তাহাদের 
কোনোরূপ সন্দেহ হয় নাই । তাহারা এইরুপ সন্তুষ্ট ও এইরূপ অসন্দি্ধ হইলেও 

সমাজচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা তাহাদের মনে বলবতা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা গবন*- 
মেন্টের আদেশে টোটা ব্যবহার কাঁরতেছে, যাহা স্পর্শ করিতে তাহাদের স্বজাতি সমধম'গিণ 

ঘোরতর আপাতত কাঁরয়াছে, তাহারা অবলীলায় ও অসঙ্কোচে বিধমঁ লোকের কথায় 
তৎসম.দয় স্পর্শ করিতেছে । এজন্য তাহাদিগকে অবশ্য সমাজচ্যত ও জাতিচ্যুত হইতে 
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হইবে, আপনাদের দলে উপাস্থত হইলে সকলে তাহাদের প্রাতি অবশ্য ঘণা প্রকাশ 
কাঁরবে! সুখ ও শাস্তলাভের আশায় গরীয়স জন্মভুমিতে প্রত্যাব্ত্ত হইলে তাহাদের 
আত্মীয়গণ অবশ্য তাহাঁদগকে অপাঙ্ন্তেয় করিবে । 'সিপাহঈীদগের হৃদয় এইরূপ 
নানা প্রকার আশঙ্কার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতোছল। এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে 
আম্বালা এখন প্রচণ্ড হুতাশনের রঙ্গভূমি হইয়া উঠল । রান্রর-পর-রান্রি আসিতে 
লাগন, প্রতি রান্ত্রতেই ইউরোপনীয় সৈনিক-নিবাস, মালগযাম, চিকিৎসালয়, িপাহখ- 
দিগেত আবাস-গুহ সমস্তই একে একে আগ্নর করালশিখায় পারবেণ্টিত হইতে লাগিল। 
আম্বালার কর্তৃপক্ষ চমকিত হইলেন । প্রচণ্ড গ্রীন্মের নিশীথে এইর:প ভয়ঙ্কর 

আগ্িকাণ্ড দেখিয়া সকলে শঙ্কাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন । এই আকাস্মক ঘটনায় 
যাহারা লিপু রাহয়াছে তাহাদিগকে ধরিয়া সমুচিত শাস্ত দিবার জন্য 'বিচারকগণ 
[নয়োঁজত হইলেন । কিন্তু তাঁহাদের চেম্টা সফল হইল না। তাঁহারা অনেক আয়াস 
খ্শকার কাঁরলেন, অনেক অনুসন্ধান কারয়া দে।খলেন, কিন্তু কাহাকেও অপরাধ 
থলয়া নিদেশ করিতে সমর্থ হইলেন না। ২২শে এপ্রল সোনিক বিদ্যালয়ের একজন 
[সপাহশীর আবাস-গহ দণ্থ হয়, তৎপর নান্ত্রতে ৬০ গণিত সোনকদলের পাঁচখানি গহ 
ভস্মীভূত হইয়া ঘায়। কথত আছে মাসের শেষে িক্ষাগারের একজন 'শিখ এই 
সাক্ষা দের ষে, টোটা ব্যবহার করবার আদেশ প্রচারিত হওয়াতে 1সপাহনরা সমুদয় 
গ.হ ভস্মসাৎ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইযাছে।+ কিন্তু বিচারকগণের অনুসন্ধানে কেহই 
অপনাধণ বাঁলধা ননির্দস্ট হয় নাই, কেহই তাঁহাদের সম্মুখে শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিতে 
চাষ নাই। সাক্ষশীদগকেও প্রকৃত ঘটনা প্রকাশের পন্য কোনোরূপ তাড়না করা 
হয় নাই ।*& 

প্রধান সেনাপাতি দুই বংসর কাল এদেশে ছিলেন, দুই বৎসর ধাঁরয়া ভারতবষের 
সৌনিক-পুর.ষাঁদগের আচার-ব্যবহার দেখিয়া আ।সতোঁছিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি 
ভারত বষখয়পিগের মনোগত ভাব বাঁঝয়া ৬ঠিতে পারেন নাই । প্রধান সেনাপতি 
1নজেই ঘ্বীকার করিয়াছেন যে আম্বালার ঘটনায় 1ত।ন বড় গ্ে(লযোগে পাঁড়য়াছেন। প্রাতি 
রলান্িতে এতগ্যাল ঘর পহড়য়া গেল, অথ১ কেহই অপরাধা বলিয়া ধূত হইল না, ইহাতে 
তাঁহার বড় 'বিস্মগ্নের উদ্রেক হইয়াছে । এপ্রল মাসের শেষে তিন গরবর্নর জেনেরলকে 
[লাখলেন, “আমরা আধ্বালার অগগ্রকান্ডের কোনোও অপরাধীকে ধাঁরতে পারিলাম 
না। ইহা অত্যন্ত [বিস্ময়ের 'বষয় ঝালতে হইবে। দ:ুর।শয় লোকে, যাহা তাহাদের 
আনণ্টকর বালয়া মনে করিতেছে, তাহার প্রাতশোধ দিবার জন্য তলে তলে কিরূপ 
ষড়যন্ত্র করিয়া পরস্পর দলবদ্ধ হইয়াছে এবং যাহারা উপাচ্ছিত ঘটনা জানিয়াছে, তাহারা 
উহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেও ইহাদের ভয়ে কতদূর সাহসশ[ন্য হইয়া পাঁড়য়াছে, 
তাহা এতঘ্দবারা স্পণ্ট প্রকাশ পাইতেছে।” এই লিখন-ভঙ্গতেই স্পন্ট প্রাতিপন্ন হইতেছে 

সপ শি ীসপীস্পিসপরপা সপ সা? শী 

ক 17717165, 7715/0/) 91 1116 1/102177 1৫41177) 17. 9৫. 

কক 10206) ১000) 11/77/6122 20 5927663. 
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যে, ইংরেজ রাজপুরুষেরা সকল বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ কারতে সমর্থ ছিলেন না, 
ভারতবষাঁয়দিগের মনোগত ভাবের উন্নয়নে তীহার্দের কোনো ক্ষনতা ছল না। তাঁহারা 
কেবল বাহ্য দৃশ্যেই পাঁরিতপ্ত থাকিতেন। অভ্যন্তরীণ ভাবদরশশনে আপনাদের কর্তব্যের 
অবধারণ করিতে তাঁহাদেণ চেস্টা বা একাগ্রতা ছিল না। ভারতবর্ষের সৌনক-পুরুষেরা 
ইংরেজাদগের উপর কিরূপ বিশ্বাস শ:ন্য হইয়াছল, কিরূপ অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার সাহত 
ইংরেজাদিগকে চাহিয়া দোখিতে!ছল তাহাও সেনাপাঁতি আনসণের ৬ল্ল।খত পন্রে পাঁরস্কুট 
হইতেছে । তাহাদের আত্মীবরোধ এখন ?তিরোহত হইয়াছল, তাহাদের অনৈক্য ও 
অসদ্ভাব এখন দরে প্রস্থান কারযাছল, তাহারা আপনাদের সঃগ্ত ববাদ-ঝসংবাদ 
ভুলিয়া এখন ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুখিত হইয়া'ছল, পরস্পর দলবদ্ধ হইয়া এখন 
ইংরেজের আঁনছ্ট সাধনের উপায় দোখতেছল । তাহাদের সকলের হদয়ই ইংরেজ 

কর্তৃপক্ষের অমঙ্গল-কামনায় পাষাণময় হইয়াছল এবং সকলের মুখই ইংরেজ কর্তৃপক্ষের 
দনকটে গোপনীয় অভিসন্ধির বিষয় বলিতে বন্ধ হইয়া 'গয়াছিল। 

সময় অতাঁত হইতে লাগল। অনন্ত কালস্রেেতে দিনের-পর-সপ্তাহ, সপ্তাহের-পর- 
মাস আতবাহত হইল, কিন্তু সিপাহরা শান্ত ও 'নরুদ্বেগ হইল না। যে ঘোর 
ঘনঘটায় ভারতীয় আকাশ আচ্ছন্ন হইতোঁছল, তাহার বিলয় দেখা গেল না। এক হস্ত- 

পারামত গবীন নীরদ প্বাঁপেক্ষা ক্রমে প্রসম্ভতর, কমে ঘোরতর হইয়া ইংরেজের প্রসম 
মত কা।লগয় ক।রয়া ফেলিল। প্রথমে অনেকে অনুমান করিয়াছলেন যে, িপাহশ- 
দলের মধ্যে কেবল [হন্দগণই উপস্থিত যোগাযোগে উন্মত্ত হইয়া উীঁঠয়াছে। 
বারাকপুরে ৩৪ গাণত সৌনকদলের সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান হয়, তাহাতে 1ব্চারকগ্ণণ 
[ন্থর কারয়া?ছলেন যে, উন্ত দলের শিখ ও মুসলমান সৌনক-পুরুষেরা কোনোরূপ 
আঁধ*বা/সর কাজ কবে নাই। ১৯ গাণত 1নরস্ত্রীকৃত সোনকদলের কেবদ হম্দুরাই 
যে গবনমেন্টেব উপর সা!তশয় বরকত হইয়া উঠিয়া।ছল, তাহাতেও সকলে 'বিবাস 
কাঁরয়া।ছলেন । কন্তু এই বিশ্বাস সম্লক কিনা, হিন্দু-মুসলমানের ষড়যন্ত্রে ১৮৫৭ 
অন্ধের চিরস্মরণীয় যুদ্ধের উৎপাঁত্ত হইয়াছে !কনা, তাদ্ধষয়ের পরে আলোচনা করা 
যাইবে। উপাস্থত সময়ে ভারতের প্রধানতয় শাসনকতাঁর 'নকট হিপ্দ ও মুসলগান 
উভয়েই এক শ্রেণীতে নিবেশিত হইয়াছল । এাপ্রল মাস শেষ হইতে-না-হইতেই গবন“র 
জেনেরল বুঝতে পারিয়া।ছলেন যে, যে-সকপ ভারতবাসী এক সময়ে তাহাদের বলব-্ধ 
কাঁরয়াছে, তাঁহাদের আপদ 'নবারণের অবলম্বনস্বরূপ রহিয়াছে, তাহারা সকলেই এখন 
তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ কারিতেছে । ভারতবষের হিন্দু ও মুসলমান সকলেই তাঁহাদের 
আঁনন্টসাধনে সমুদ্যত হইয়াছে । 

এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে প্রধান সেনাপাঁতির সাঁবশেষ ধীরতা ও বিবেচনার সাঁহত কাধ" 
করা উচিত ছিল। কিন্তু জেনেরল আনসন্ তাদশ কার্যপটুতার পারচয় দিতে পারেন 
নাই । ভারতীয় আকাশ ব্লমে চারিদিকে ঘোর-ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইতেছিল-_-নবীন নখরদ 
ক্রমে বাধতিকলেবর হইয়া মুহ্তে মুহূর্ত প্রলয়-কাণ্ডের সচনা কারতোছিল, এ সময়েও 
প্রধান সেনাপাঁতর চৈতন্য হয় নাই। যাহার হস্তে সৌনিকদলের পাঁরচালনভার সম্পিতি 



টি সপাহা বুদ্ধের ইতিহাস [ ওয় অধ্যান্ন 

রহিয়াছে, যিনি সৈনিক 'বিভাগের সমস্ত কার্যের জন্য দায়শ রহিয়াছেন, তান উপস্থিত 
সময়ে পরম সুখে হিমালয়ের শীতল সমীরণ সেবন কাঁরতোছিলেন । বিপদ ক্রমে 
ভয়ঙ্কর ভাব পাঁরগ্রহ করিতেছিল, তথাপি 'তিনি চাস্তত হন নাই_-এ সময়ে কি কারতে 
হইবে, উত্তোজত 'সিপাহণশদিগের হৃদয় শান্ত কারবার জন্য কি উপায়ের অবলম্বন করা 
উচিত, গবের্নর জেনেরলের মন্ত্রিসভা সর্বদা এই বিষয় লইয়া ব্যস্ত ছিলন। কিন্তু প্রধান 
সেনাপাতি এ সকল বিষয় পারত্যাগ করিয়া, সুদররবতর্ পর্বতমালায় মনোহর সৌন্দর্যে 
পাঁরতৃপ্থ হইতেছিলেন। কাঁলকাতা এ সময়ে স্বাস্থ্যকর ছিল, প্রধান সেনাপতিও কোন- 
রূপ গুর্তর পাড়ায় আক্রান্ত হন নাই, তথাপি তিনি এই গোলযোগের সময় নিশ্চিন্ত 
মনে 'সিমলায় অবাচ্ছিতি করতেছিলেন। গবর্ণর জেনেরলের মান্শিসভার সাহত তাঁহার 
কোনরূপ সংস্্রব ছিল না। মন্ত্রিসভার কার্যে ব্যাপূত না থাঁকিলেও সেনাপাতি আনসন 
আপনার পুরা মাহিনা লইতে বিরত হন নাই। প্রধান সেনাপাঁতির কাজে তিন বার্ধক 
লক্ষ টাকা পাইতেন। এতদ্যতশত গবর্নর জেনেরলের মন্ন্রিসভার কারে তাঁহার ষাট 

হাজার টাকা বেতন নিধ্রিত ছিল। পর্বে উন্ত হইয়াছে, সেনাপাঁতি আনসন:- উপাস্থিত 
সময়ে কলিকাতায় ছিলেন না, স্দ্রবতরশ হিমালয়ের পারবত্য-প্রদেশে- অলাবিহারে 
চিত্তাবনোদন কারতেছিলেন। সুতরাং ভারতবষাঁয় ব্যবস্থাপক সভার কোনও কার্যে 
তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হয় নাই ; তথা'প প্রধান সেনাপতি, মাম্ত্রসমাজের কার্থের জন্য 
তাঁহার 'নার্ঘন্ট বেতন গ্রহণ করতে ছলেন* । দরিদ্র ভারতের অর্থ এইরূপ ব্যয় হইয়া- 
ছিল । ভাবতের দরিদ্র জনসাধারণকে নিরাপদে--গুখ-শান্তিতি রাখার জন্য যে অর্থ 
সংগহীীত হইয়াছিল, ঘোব 'বিপান্ত সময়ে-_অশাস্তর প্রাক্কালে তাহা এইরুপে ভারতের 
প্রধান শাস্তিরক্ষক-_প্রধান সৈনিকপুরুষ অসককীচতচিন্তে গ্রহণ কাঁতোঁছিলেন। 

লর্ড কানিঙ্ যাহার আশঙ্কা ক1বয়াছিলেন, কমে তাহাই ঘটিল। হিন্দু ও মুসল- 
মান এক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একত্র সম্বন্ধ হইয়াছিল, ক্লমে এই সাম্মলনের প্রমাণ 
পাওয়া গেল। কর্তৃপক্ষের নকট নূতন রাইফল-বন্দুকই সপাহখ।দগের উত্তেসনার 
প্রধান কারণ বোধ হইয়া'ছল, যেহেতু বসাযুক্ত টোটা ব্যতীত এই বন্দুক বাবহার করা 
যাইত না। হহন্দুগণ যে, এজন্য জা'তনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া 
উঠিয়াছে, ইহা তাঁহারা বুঝতে পাঁরয়াছিলেন । পদাতিক সোনকদলে হিন্দুদের সংখ্যা 
আঁধক ছিল, পক্ষান্তরে অ*্বারোহীদলে আঁধকসংখ্যক মুসলমান কাজ কাঁরত। সুতরাং 
পদাতিক দলই কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা ও উদ্বেগের বিষয় ছিল । তাঁহারা এই দলের উপরেই 
তীক্ষঃ দৃষ্টি রাখয়াছিলেন । এখন মিরাট হইতে সংবাদ আসল যে, অন্বারোহ সৈনিক- 
দলও গবনমেপ্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হইয়াছে । 

মিরাট একটি প্রধান সোৌনক-নিবাস । এইখানে ইউরোপীয় ও ভারতবষর্ঠয়, সকল 

শ্রেণীর সৈনিক-পুরুষেরই বাস করিত। এইখানে কামান-রক্ষকর্দিগের একটি প্রধান 
আড্ডা ছিল। পদাতি ও অ*বারোহণ, উভয় দলের বীরপুরুষেরাই, বীর-ধর্মপালন জন্য 
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এইখানে রণ-নিপণ সেনাপাতিগণের অধীনে আপন কার্ষে আভনিবিস্ট থাকিত। 
এইখানে আঁভনব টোটা প্রস্তুত কারবার প্রধান কারখানা ছিল। সৌনক-নবাস 
কালিনদীর একাট শাখা দ্বারা দুইভাগে বিভন্ত । উহা দৈর্ঘে ৫ মাইল, বিশ্তারে ২ মাইল। 
উত্তরাঁদকে আঁফসারাদগের আবাসগ্হ শ্রেণগবদ্ধ ছিল, উহার নিকট ইউরোপপয় সেনিক 
পুরুষেরা বাস কাঁরত। ইউরোপীয় সৌনক-নবাসেন অনেক দরে নদীর অপর 
পাখ্বে সপাহ।দগের বাসগহ 'ছল। বুতনাং 'মরাটে ইউবোপশয় ও এতদ্দেশশয়, 
সোনকেরা একস্থলে বাস কারত না। উভয় সোনিক-নিবাসই উভয়ের বহু দঃরে 
অর্বন্ছত ছিল। উর্পাস্ছত সময়ে মিরাটে ১,৮৫৩ জন ইউরোপীয়, ২৯২২ জন 
ভারতবষাঁষ সৈনা অব্স্থতি করিতে ' ছল । 

মরাটের সপাহধরা যে, গানমেপ্টের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছে, এ সংবাদ পৃবেই 
প্রচারিত ' হইয়াছল । সুতরাং উত্তর-পশ্চিমাগ্ুলের সমুদয় প্রধান সোৌনক-নিবাসের 
1সসাহীীরাই মরাটের ঘটনা জানবার নিমিত্ত সাঁবশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতে 'ছল। 
1সপাহীদগের এই আগ্রহ শীঘ্র শখপ্র দূর হয় নাই। সকলেই পরস্পরকে মিরাটের 
সংবাদ "জিজ্ঞাসা, কারতোছিল-_সকলেই দ্রাগত আগন্তুকের নিকট, অথবা দরবতা 
পাঁরচিতের নিকট মিরাটের সংবাদ জানিতে ওংসুক্য দেখাইতোছল। তাহাদের এই 
ওৎন্ক্য তিরোহিত হয় নাই-_তাহাদের এই কৌতুহলও হৃদয়ে বিলীন হইয়া যায় নাই । 
এপ্রল মাসে 'মরাটেব জনতাপ,ণ সৈনিক-নিবাসে- বাজারের লোকারণ্যের কোলাহল 

মধ্যে সকলেই কোনো অবশ্যস্তাবী ঘটনা কোনো আকস্মক সংবাদের প্রতপক্ষা 
কারতেছিল। প্রাভীদন এই কৌতুহপ বদ্ধ পাইতে লাগল, প্রাতাদনই 'সিপাহপরা 
ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে এক একাঁট নূতন কথা শযনতে লাগল । নুতরাং তাহারা চির 
থাকতে পারল না। ইংরেগেরা যে, তাহাদের ধর্মনাশে উদ্যত হইয়াছে, তাহাদের 
[চরস্তন আচার-ব্যবহান কর্লাঙ্কত কাঁর থার চেস্টা পাইতেছে, এ 'বিনবাস তাহাদের হাদয়ে ক্রমে 
বদ্ধমূল হইতে লা'গল। ক।থত আছে, যে-সকল দু্ট লোক, জনসাধাবণকে গার্ন 
মেন্টের বিরদ্ধে উত্তোজত কারণার জন্য নানাস্থানে ঘহরয়া বেড়াইতোঁছল; তাহাদের 
কেহ এই সময়ে যোগ অথবা ফকীীবের বেশে মিরাটে আর্বাচ্থত ক!রতোছিল। এই ব্যাস্ত 
হা!তিতে চাঁড়য়া বেড়াইত। ইহার সঙ্গে অনেক অনুচর থাকিত। ইহার পর শান্ত 
রক্ষকাদগের সন্দেহ জান্মল। তাঁহারা ইহাকে হ্ছানান্তরে যাইতে আদেশ দিলেন। 

সান্দগ্ৰ ব্যন্ত অনুচরদের সাহত আপনার স্থান পাঁরত্যাগ কাঁরল বটে, ।কন্তু মিরাট 
ছাঁড়ল না। অনেকে অনুমান করেন যে, মিরাটের কোনো সৈনিকদলে সে 'মশিয়া 

'গিয়াছল ।* 
'মরাটের ন্যায় আর কোনও চ্ছলে বসাযুন্ত টোটার সম্বন্ধে গভীর আন্দোলন 

উপগাস্থিত হয় নাই, আর কোনও চ্ছলে জা।তনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কায় সাধারণের হৃদয় 

আধকতর সন্দন্ত ও অধিকতর অধার হইয়া উঠে নাই। সপ্চাহের-পর-সধ্াহে মিরাটের 

1776, 5819)) 77/475 701. 122. 506, 
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টিপাহীদগের অসন্তোষ বৃদ্ধ পাইতে'ছল, এখন উহা নিদারুণ শান্রবভাবে পারণত 
হইল। তৃতীয় অ*বারোহণীদল এই সময়ে মিরাটে ছিল। সাহসে ও বাঁরত্বে এই সোনিক 
স্প্রদায় সাঁবশেষ প্রাসদ্ধ । লর্ড লেক ইহাদের সমর-নৈপৃণ্যের প্রশংসা কারতেন। 
লর্ড লেকের অধীনে ইহারা দিল্লীতে, লাসবারীতে ও ভরতপুরে আপনাদের অসাধারণ 
বারত্বের পাঁরিচয় 'দয়াছিল। ইহার পর আফগা1নস্তানে, আলওবলে ও সৌব্রাওতে 
ইহাদের বাঁরত্ব-গৌরব পরিস্ফুট হয়। এইদলে অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ শ্রেণির 
লোক ছিল। তরবারি ইহাদের প্রধান অস্ত্র_কেহ কেহ বন্দকও ব্যবহার কারত। 
এপ্রল মাসের, শেষে এই অম্বারোহবদল প্রথমে আপনাদের আধনায়কাঁদগের আদেশ 
পালনে অস'মতি প্রকাশ কারল। ই্হাঁদগকে কোনরূপ অভিনব অস্ত্র দেওয়া হয় নাই। 
অ।ভনব অপ্বব্যবহারের কোনও অভিনব উপকরণও ইহারা প্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা 
পূর্বতন অস্ত্ই ব্যবহার কারয়া আদসিতোছল। কেবল এতাঁদন যে টোটা ইহারা দাঁতে 
কাটিয়া ব্যবহার কারত, তাহা হাতে 'ছিশড়বার পদ্ধাত প্রবাঁতত হইযাছল। যে উদ্দেশ্যে 
এই রীতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বূুঝাইয়া দিবার জন্য সেনাপতি কনেল স্মাইথ 
সকলকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইতে আদেশ 'দিয়াছলেন। ২৪শে এ্রাপ্রল, 
প্রাতঃকালে সকলে কাওয়াজের স্থলে একত্র হইবে, এইরূপ স্থির হয়। ইহার পুবদন 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে সোৌনক-নিবাসে প্রচারিত হইল যে" অশ্বারোহী সৈন্য টোটা স্পশ' 
কাঁরতে অসম্মত হইয়াছে । ২৩শে এপ্রল সেনাপাঁতর আদেশ প্রচারিত হয়। এইদন 
হশরাসিংহ নামক একজন প্রাচীন হাবলদার আপনার দলের কাপ্সেনকে জানান যে, 
টোটার উপর সকলের গুরুতর সন্দেহ জন্নিয়াছে। এই সময়ে সেনাপাতর আদেশ 
প্রচারিত হওয়াতে সকলেই উত্তেঁজত হইয়া উঠিমাছে, অতএব আপাততঃ কাওযাজের 
সময়ে টোটা ব্যবহারের আদেশ স্থগিত রাখা ভাল । কাপ্জেন রানি দশটার ময় এই 
প্রচ্তান তাঁহার উধর্বতন কমণচাবী--আডজ.টাণ্টের নিক১ লি'খয়া পাঠাইলেন। পত্রে 
সপচ্ট লেখা থাকিল, সিপাহশরা সাতিশয় স/ন্দগ্ধ হইয়াছে । এখন সেনাপাঁতির আদেশা- 
নূসারে কার্য হইলে সমুদয় সৈন্য গবননমেন্টেব বিবৃদ্ধে সমুখিত হইবে । সেনাপতি 
কনেলি স্নাইথ প্রথমে এই প্রস্তাব অনুসারে কাওয়াজ বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা ক'রলেন। 
কিম্তু আডজন্টাণ্ট তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এব্প কাঁরলে আপনাদের কাপুরুষ 
প্রকাশ পাইবে । ইহাতে সেনাপাঁতর মত পরিবর্তিত হইল । কুতরাং পূর্বেষে 
আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার আর কোন পাঁরবর্তন হইল না। নিদিষ্ট দিনে 
'নার্দ্ট সমযে সকলে কাওয়াজের চ্ছলে উপ/ম্থত হইল বটে, কিন্তু ১০ জন সোনিক 
পুরুষের মধ্যে বদ্ধে হীরাসিংহ প্রভৃতি পাঁচজন মান্র সেনাপাতির আদেশ পালন কাঁরল, 
৮& জন টোটা স্পর্শ কাঁরল না। করন্ল স্মাইথ বৃথা তাহাদিগকে এই অভিনব রাঁতর 
উপকারিতা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা কারলেন, বৃথা গবন“মেন্টের সদাশয়তার উল্লেখ 
কাঁরয়া তাহাদিগকে আম্ব্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন । “কিন্তু তাহারা কিছুই শুনিল 
না) [কছিই বুঝিল না। টোটা দাঁতে কাটার পাঁরবতে হাতে ছিশড়বার নিয়ম হইলে 
যে, তাহাদের স্লুবধা হইবে, বিশেষতঃ গবনমেন্ট তাহাদের ধর্মগত ও ব্যবহারগত সংস্কার 
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অব্যাহত রাখার জন্যই যে, এই রাত প্রবাঁতত করিতেছেন, তাহারা তাহা অনুধাবন 
করিয়া দেখল না। সুতরাং কাওয়াজ স্থগিত হইল। সেনাপতি ৮৫ জন সৈনিক 
পুরুষের এইরূপ অবাধ্যতার বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য আদেশ দিলেন। 

সেনাপতি কনেল স্মাইথ সময়ের গাঁতি বুঝিয়া কার কারতে পারেন নাই। 
তিনি উদ্ধতপ্রকৃতি ও সাধারণের আপ্রয় 'ছিলেন*। সুতরাং তাঁহার কাধপ্রণাল 
অনেকস্থলে সাধারণের প্রীতিকর হইত না। তিনি যে অধ্বারোহীদলের অধ্যক্ষতা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দলের লোকে এই সময়ে, তাঁহার প্রাতি বি"বাস স্থাপন করে 
নাই, এবং তাঁহার উদ্ধত-প্রকৃতিতে সম্প্রত হয় নাই। ভারতবর্ষের সোনক পুরুষেরা 
আপনাদের চিরন্তন ধর্ম ও চিরন্তন আচার-ব্যবহারের একান্ত পক্ষপাতী । ভাহারা 
ধীরভানে আত্মপ্রাণের উৎসর্গ করিতে পারে, ভথাঁপি আপনাদের ধর্ম ও আচার- 
ব্যবহারের অবমাননা করিতে প্রস্তুত হয় না। যখন তাহাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কোন 
কথা প্রচারিত হয়, তখন তাহারা শঙ্কান্বত হইয়া উঠে, কোৌতূহলপ্রযুন্ত সেই কথায 
তাহাদের বিশবাস জন্মিয়াও থাকে । উপচ্ছিত সময়ে তৃতীয় অ*্বারোহণশর দল এইরূপ 
শাকাযুস্ত হইয়ছল। তাহাদের ঘথোচিত আঁভজ্ঞতা বা দবদার্শতা ছিল না। 
সতরাং তাহারা উপস্থিত বিষয়ের সক্ষারুপে বিচার করিয়া দেখে নাই । অনদার 

রাজনীতির দোষে যে 'বিষবক্ষ রো'পিত হইয়া'ছল, এখন তাহা ফলোন্মুখ হইতেছিল। 
(িপাহশরা কোম্পানী বাহাদবকে আপনাদের ধমধিনহন্তা শত্রু ভাঁবতেছল। কনেলে 
স্মাইথ এই সময়ে আপনার সৌম্যভাব দেখাইয়া তৃতীব অ*্বারোহদলকে সন্তুষ্ট করেন 
নাই। তিন কাণ্ডেনের পরামর্শ শুনলে 'সপাহনরা সন্তোধপ্রকাশ কারত। কিন্তু 
পরের কথায় এই সংপরামশ তাঁহার মনগপূৃত হয় নাই। সুতরাং কাওয়াজের সময়ে 
সখন [তিন টে।টা ব্যবহারের আঁভনব প্রণালশর বিষয় বুঝাইতে লা।গলেন, তখন অপশন 
সৈনক-পুরুষেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত কাঁরিপ না-তাঁহার আদেশপালনেও উদ্যত 
হইল না। বিপদ কলমে ভগ্নগ্কর হইয়া উঠিল। তৃতীয় অশ্বারোহশীদলের অধীরতা ও 
উত্তেজনা অপর দলে সংক্কামিত হইতে লাগিল । সেনাপাঁতর ওদ্ধত্যপ্রযুক্ত অশান্তির 
পথ এইরূপে প্রশন্ত হইতোছিল-_আঁপ্রয় ব্যক্তির অধীনতায় 1সপাহীদগের উত্তেজনা 
এইকুপে বুদ্ধি পাইতোছিল। 

এই সকল ঘটনায় ল কানিউ- স্পন্ট বুঝিতে পারিলেন যে, সপাহখ।দগের হৃদয়ে 

কমে গভনর সন্দেহ বদ্ধমহল হইতেছে, গঙ্নর সন্দেহ ক্লমে গভবরতর হইয়া কোন গুরুতর 
আনম্টের সূত্রপাত করতেছে । 1তি?ন যাঁদও সকল সময়ে আপনার ধীরতা রক্ষা করিয়া 

চলিতেন, যাঁদও তাঁহার প্রশান্তভাব-_-তাঁহার প্রসন্নতা সকল সময়ে তীয় মানসিক 
শান্তির পারচয় দিত, তথাপি তিনি উপচক্থিত বিষয়ের জনা সাতিশয় চিন্তিত হইলেন । 
প্রস্নতার হ্ছলে বিষাদের কালিমা তাঁহার নখে প্রকাশ পাইল, ধীর প্রশান্তভাবের 
পাঁরবর্তে দ:্স্তান মলিনতায় তাঁহার হুদয় আচ্ছন্ন হইল । লর্ড কানিঙ- চারিদিকে 

* £10117165, 11101011 14241771)), 0. 100. 
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[নিদারুণ বিভীষিকার দুশ্যে চমাকিত হইলেন, চমাঁকত হইয়া, চারদিকে ঘোরতর 
অশামন্তর বিকাশ দেখিতে লাঁগলেন। কেবল 'সিপাহশ্রাদগের মধ্যেই উত্তেজনার 
চহু দেখা যায় নাই, সাধারণের মধ্যেও ওই উত্তেজনার গাঁত প্রসারত হইয়াছিল 
[মরাটের ন্যায় ভারতবর্ষের আরও অনেক চ্ছলে সাধারণের ঝি'বাস জন্মিয়াছিল যে, 
ইংরেজরা, হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়েরই অপাবন্রতাসাধনে কৃতসঙ্ক্প হইয়াছে, 
উভয় সম্প্রদায়ের চিরন্তন ধমানুশাসনের অবমাননা কারতে প্রয়াস পাইতেছে। 
এই আঁভপ্রায়ে তাহারা, হিন্দু ও মুসলমানের নিত্য আহায সামগ্রীর সহিত 
অপাঁবন্ন ও অস্পৃশ্য দ্রব্য মিশাইয়া দিতেছে । যখন কোন গুরুতর আনন্টের 
আশঙ্কায় সাধারণের হৃদয় িচালত হয়, তখন এক সম্প্রদায়ের কন্পনাশান্ত 
উদ্দশীপত হইয়া উঠে। এই কম্পনা বলে নানাপ্রকার গম্প প্রচারিত হইয়া, লোকের 
আশঙ্কা ক্রম বাড়াইতে থাকে । কোথা হইতে এই সকল গল্প বাহির হয়, কাহার দ্বারা 
উহা নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইতে থাকে, তাহা কর্তৃপক্ষের গোচর হয় না। 
এঁদকে অজ্দেয় ছ্থানের অদৃশ্য উৎস হইতে নিরন্তর গজ্পম্ত্রোত বাহির হইতে থাকে । 
মুহূর্তে মহরতে উহার শাখাপ্রশাখা বদ্ধি হয়, এবং মুহূর্তে মুহুর্তে উহা নগরের-পর- 
নগর, গ্রামের-পর-গ্রাম আতক্রম কাঁরয়া, সকলের হৃদয় ভাসাইতে থাকে । উপস্থিত 
সময়ে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল যে, ইংরেজরা, কোম্পানী বাহাদুর ও 
মহারানীর আদেশে বাজারের ময়দা ও লবণের সাহত হাড়ের গুড়া মিশাইয়াছে, 
যে ঘত দোকানে 'বক্ুত হয়, তাহা অস্পশ্যে বসা দ্বারা কলাঙ্কত কারয়াছে, 
এবং সাধারণের ব্যবহার্য চিনির মহিত আঁস্ছিচর্ণ 'মিশাইয়া দিয়াছে । তাহারা সকলের 
জাতনাশ ও ধর্মনাশের জন্য এই সকল কৃকার্য করিয়াই নিরপ্ভ হয় নাই। আঁধকন্তু 
লোকে যে-সকল কুপের জল পান করে, তৎসমহ্দয়ে গাভী ও শ:করের মাংস ফেলিয়া 
দিয়াছে । সুতরাং আবিলম্বে সমুদয় জা1ত, সমুদয় সম্প্রদায় ও সমুদয় শ্রেণীর লোকই 
ধর্মচ্াত হইবে, সকলেই আপনাদের “চিরন্তন আচার-ব্যবহার হইতে স্খলিত হইয়া, 
ইংরেজের আচার-ব্যপহার অবলঘ্বন কাঁরবে। বাজারে বাজারে এই সকল গল্প প্রচারিত 
হইতে লাগিল। বাঞ্জারে নাঙ্গারে এই সকল গল্প নানাভাবে, নানা ছাঁদে কাঁথত হইয়া, 
সকল সময়ে সকল স্থানে ঘোনতর আতঙ্ক ও বিষাদের রাজ্য বিস্তার কারয়া তুলিল। ইহার 
পর অজ্জেয় স্থানের অন্দ্রেয় উৎস হইতে আর একটি অদ্ভুত স্রোত বাহির হইল । এই 
উত্তেজনার সময়ে সাধারণে শহীনতে পাইল, বড় সাহেবেরা, রাজ্যের সমস্ত রাজা, ধন? 
সম্ভ্রান্ত লোক, বাঁণক ও কৃষকিগকে একত্র কারয়া, ইংরেজের রুটি খাইতে আদেশ 
দিয়াছেন । 

এই সকল গ্পের মধ্যে অস্িচূর্ণ মিশ্রিত ময়দার কথাতেই জনসাধারণের হৃদয় 
,আধিকতর উত্তোজত হইয়াছিল । মার্চ মাসে বারাকপঃরের সৌনক নিবাসে এই গঞ্প 
প্রচারিত হয়। বর্তমান এপ্রল মাসের প্রথমে উহা উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে প্রসারিত হইয়া, 
নংরেজাদগকে আঁধিকতর উদ্ধিগ্ন কাঁরয়া তুলে । এই সময়ে কানপুরে আটার মূল্য বড় 
বেশী হয়। ব্যবসায়ীয়া এজন্য মিরাট হইতে কানপদরে আটা আমদানি করিবার জন্য 
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গবনমেণ্টের নৌকা ভাড়া করে। মিরাট হইতে প্রথম চালান পেশছি'ল কানপুরে 
আটার বাজার অপেক্ষাকৃত নরন হয়, সাধারণে অপেক্ষাকৃত অন্পমূল্যে মিরাটের আটা 
(ানিতে থাকে । কিন্তু অবাঁশহ্ট চালান 'মরাটে পেশীছিবার পূর্কেই কানপুরে এই 
সংবাদ প্রসারিত হয় যে, ইউরোপণয়দিগের তত্বাবধানে ইউরোপণয়াঁদগের কলে এই আটা 
ভাঙা হইয়াছে, ইংরেজরা সাধারণের ধর্মনাশের জন্য উহাতে গাভপ্নর আহ্ছচূর্ণ মিশাইয়া 
দিয়াছে । সংবাদ বিদ্যৎবেগে কানপুরের সোনিক বাজারে ও কানপৃরের সোৌনক 
দিবাসে প্রসারিত হইল । মূহূতমধ্যে মিরাটের ময়দা বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল- যেন 
কোন অসাধারণ শ।ন্তর মহিমায়_-অ লৌকিক ক্ষমতায় মুহতমধ্যে সাধারণের অঃভরুচি 
পারবাঁতত হইল । কোনও সিপাহশ এ ময়রা স্পর্শ ক'রস না, কোনো শ্রেণীর কোনো 
লোক উহা ক্রপ্ন ক'রতে সাহসী হইল না। উহার মূল্য অল্প ছিল, বাজারের অন্যান্য 
ধপদাঁনস অপেক্ষা উহা সুলভমূল্যে পাওয়া যাইত, তথাঁপ কেহ উহা 1কাঁনতে সম্মত 
হইল না। নিমেষ মধ্যে এই সংবাদ একস্থাব হইতে আর একস্থানে পেশছতে লাগল, 
[নামষ মধ্যে প্রত্যেক স্থানের জনসাধারণ আপনাদের ধমণনযন্তা ভাবয়া, ইংরেজাঁদগকে 
ঘৃণা ও 'বছেষের সাহত চাহিয়া দেখিতে লাগিল । সকলেই ভাবতে লাগল, ক্রমে এই 
আচ্ছিতণণমশ্রিত ময়দা বাজারে আরও অনেক আসবে । ক্লমে সকলেই ইংরেজের রাজ্যে 
ংরেজের ধর্ম পারিগ্রহ করিবে । বিভীষিকা ঘোর জবহালাময়ী হইয়া উঠিল । যাহারা 

'মরাটের ময়দা কিনয়াছিল, তাহারা উহা ফেলিয়া দিল, যাহারা এ ময়দার রুটি প্রস্তুত 

কারয়াছিল, তাহারা সেই রুট পাঁরত্যাগ কাঁরল, সিপাহী, জমাদার, জনসাধারণ সকলেই 
আপনার্দের মুখের গ্রাস ফোৌলিয়া পাবিত্র হইবার জন্য ব্যাকুল হইল । কানপ:রের ময়দা- 
ব্যবসায়শরা আপনাদের ময়দ। অধক মুল্যে বিক্রয় কাঁরয়া, লাভবান হইবার জন্য এই 
গজ্পের স:ষ্টি কারয়াছল, কি বসাযবন্ত টোটার প্রসঙ্গে দুস্টলোকের দুঙ্ট কল্পনায় উহা 
প্রাতফালত হইয়াছিল, তাহা "স্থির হয় নাই । কিন্তু গজ্পের মল যাহাই হউক না কেন, 
উহা সাধা-ণের হদয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন কারয়াছিল। সাধারণের দঢ বি“বাস 
জান্ময়াছিল যে ইংরেজেরা যেকোনো উপায়েই হউক, অপাবন্ত বস্তু দ্বারা সকলের 
ধর্মনাশে উদ্যত হইয়াছে। 

এই সময়ে উত্তর-পশ্চিমা্থলে আর একট ঘটনার আবিভাঁব হয়। আচ্চর্ণএম"শ্রত 
ময়দার গল্পের ন্যায়, এ ঘটনার মূল নির্ণয়েও কেহ সমর্থ হন নাই। উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশের লোকে সাধারণতঃ যে রুটি প্রস্তুত করে, তাহা 'চাপাটি” নামে প্রসিদ্ধ । 
উপাস্থত সময়ে এই চাপাট এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে প্রেরত হইতে থাকে । এক- 
ব্যস্ত একগ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে একখানি চাপাঁট দিয়া, উহা অব্যঝ।হত পরবরতাঁ গ্রামে 
পাঠাইতে কহে। অব্যবাহত পরবত+” গ্রামের প্রধান ব্যন্তি চাপাটখানি আবার অন্য 
গ্রামে পাঠাইয়া দেয়। এইর্পে চাপাটি একগ্রাম হইতে আর একগ্রামে যাইতে থাকে। 
কেহই এই চাপাটি লইতে অসম্মত হয় না, কেহই উহা গ্রামান্তরে পাঠাইয়া দিতে বিলম্ব 
করে না। লোকের হাতে হাতে রুটিখানি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে থাকে। 
উত্তর-পশ্চিমাগুলের পল্লশগ্রামবাসীদের এই ব্যবহার প্রথমে গবন“মেন্টের গোর হয় নাই। 
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গুরগাঁওর কলেন্টুর ফোড সাহেব উহা জানিতে পারিয়া, প্রথমে উন্ত প্রদেশের লেপ্টেনেপ্ট 
গবন্নর কলবিন- সাহেবের গোচর করেন। লেপ্টেনেন্ট গবর্নর প্রত্যেক জেলার 
মাজিস্ট্রেেকে এই ঘটনার অনহসম্ধান করতে আদেশ দেন। আদেশ প্রাতিপালত হয়। 
কিন্তু ঘটনার কারণ-নর্ণয়-প্রসঙ্গে নানা মত পাঁরব্ত্ত হইতে থাকে । কেহ উহা কোন 
অবশ্যন্তাবী প্রলয়কাণ্ডের পূর্বস্চনা বলিয়া 'িদেশি করেন, কেহ কেহ কুসংস্কারাচ্ছন্ন 
লোকের কুসংস্কারের নিদর্শন বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেন। কে বা উহাতে দুষ্ট 
লোকের দুম্ট বৃদ্ধির 'বিকাশ দেখিয়া পূব সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন। 
কিন্তু আঁধকাংশ ব্যান্তই এইমত প্রকাশ করেন যে, এই চাপাটি দেশের জনসাধারণকে 
একসান্রে গ্রথত করিতেছে, সকলে একক্র হইয়া, শনঘ্র ব্রিটিশ গবন্নমেপ্টের বিরুদ্ধে 
সমুখিত হইবে । চাপাট দ্বারা সকলকে এই সমখানের জন্য প্রস্তুত হইতে বলা 
হইতেছে । একজন প্রধান রাঞ্কমণচারী গবন'র জেনেরলকে এ সম্বন্ধে লিখেন, 
চাপাটি সাধারণের খাদ্যদ্রব্য । লোকে উহা স্থানে স্থানে পাঠাইয়া সাধারণের মনে এই 
আশঙ্কা জন্মাইয়া ?দিতেছে যে, তাহাদের জীবন-রক্ষার দ্রব্য শনঘ্র কাড়িয়া লওয়া হইবে । 
স্তভরাং এই খাদ্যসামগ্রী রক্ষার জন্য সাধারণের প্রস্গহৃত হওয়া উচিত ।* কেহ কেহ কহেন 
যে, কোনো স্থানে মারীভয়ের প্রাদভবি হইলে লোকে চাপাঁটি সেইস্থান হইতে আর 
একস্থানে পাঠাইয়া দেয়। তাহাদের কি*বাস যে, চাপাঁটি পাঠাইলে গ্রামের মড়ক অন্য- 
হ্থানে চলিয়া যাইবে, গ্রাম ?নরাপদ হইবে । সুতরাং চাপাটি-প্রেরণ কুসংস্কারের একাঁট 
চিহ্ছ। উহার সহিত কোনোরূপ ভয়ঙ্কর বা 'বিপা্তকর ঘটনার সংশ্রব নাইক্*। কেহ কেহ 
নর্দেশ করতে থাকেন, লোকে চাপা পাঠাইয়া সকশকে ইহাই জানাইতেছে 
যে. এ চাপাঁটিতে আছ্থচ্ণ আছে। ইংরেজেরা খাদ্যসামগ্রীর সাহত এইরুপ 
অপবিত্র দ্রব্য 'মশাইয়া সকলের ধর্ম নন্ট ক'রবার চেষ্টা কারতেছে। কেহ কেহ 
আবার আপনাদের কম্পনাশান্তর পরর্ণবকাশ দেখাইতে 'গয়া নদেশ করেন 

যে, যে চাপাট পাঠান হইতেছে, তাহাতে গোপনীয় পনর আছে। এইপন্রে 
গবনমেন্টের 1বরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রের কথা 'লাখিত আছে। একগ্রামের লোকে এই 
পন্র ময়দা দিয়া ঢা1কঘা চাগাটির আকারে অন্য গ্রামে পাঠাইয়া দিতেছে । সেই 
গ্রামের লোকে উহা পাড় ঘা, আবার চাপাঠির মতো কারয়া আর একগ্রামে প্রেরণ 
পা শা শপ সপ পপ | পাপ 

১৮৫৭ অন্দের প্রারন্তে এইরংপে চাপাঁটি বিতারিত হইতে থাকে । কাপ্ডেন কাঁটিও- 
সাহেব এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “১৮৫৭ অব্দের প্রার্তে নিমারে অনেকগুলি ক্ষ 
ক্ষুদ্র রুটি উপস্থিত হয়। এই সকল রুটি একগ্রাম হইতে আর একগ্রামে প্রেরিত 
হইতে থাকে । ক্রমে উত্তর-ভারতবর্যের অনেক স্থানে উহা বিতারত হয়। ইন্দোরের 
[দিক হইতে প্রথমে এইরুটি মারে পেশীছিয়ছিল । এইসময়ে ইন্দোরে ওলাউঠা 
রোগের বড়ই প্রাদুভাঁবি_ প্রত্যহ বহুসংখ্যক লোক এই রোগে মারতেছিল। ইহাতে 
[নমারের লোকের ধি*বাস জান্ময়াছল যে, ইন্দোরের রোগ অন্যদেশে সংরা'মত 

কারবার জন্য এই সকল রুটি পাঠান হইতেছে।” ৮4), 322০) 7/47১ 701, &, 
1. 572 71016. 
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কারিতেছে ।* উপচ্থিত বিষয়সম্বন্ধে এইরুপে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিতে 
থাকেন ॥ কেহ উহার সহিত অনেকগুলি গুরুতর ঘটনার সংযোগ দেখিতে পান, কেহ বা 
উহা কেবল কজ্পনা-সম্ডুত বালিয়া মনে করেন । কোনো সময়ে উহার গ্ঢুতত্ব পাঁরস্ফুে 
হয় নাই। কোনো সময়ে সকলে উহার সম্বন্ধে একমত প্রকাশ করে নাই। উহা 
ভিন্ন ভিন্ন লোককে 'ভিন্ন ভিন্ন পথে পারচালত করিয়াছে । উহার প্রকৃত তত্ব যাহাই 
হউক না কেন উহা যে এক সময়ে জনসাধারণকে উত্তোৌজত করিয়া তুলিয়াছিল, তাদ্িষয়ে 
অণ.মান্ত্র সন্দেহ নাই । যে সকলস্থান 'দিয়া এই রুটি গিয়াছে, সেই সকল হ্থানেই 
উত্তেজনার চিহ্ন পারব্যাপ্ত হইয়াছে ; ইতিহাস বলিয়া দিতেছে, লোকে এইরুটি এক- 
স্থান হইতে আর একস্থানে লইয়া গিয়াছিল। এক্থানের আঁধবাসণদের হস্ত হইতে আর 
একস্থানের অধিবাসীদের হস্তে এই রুটি সমার্পিত হইয়াছিল ; যে-স্থানে উহা গিয়াছে, 
সেই স্থানেই অভিনব উত্তেজনার সূত্রপাত হইয়াছে, এবং অভিনব গল্প সাধারণের হৃদয় 
বিচলিত কারয়া তুলিয়াছে। 

যখন বসাযুস্ত টোটার সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়, আন্ছি-চুর্ণ-মাশ্রত ময়দার 
[বিষয় যখন সাধারণকে উত্তোজত কাঁরয়া তোলে, অচিন্তপৃব” অপাঁরদশ্য ঘটনায় "াপাট, 
যখন একম্থান হইতে আর একদ্ছানে যাইতে থাকে, তখন নানা গাহেবের দিকে কাহারও 
কাহারও দুষ্ট িপাতিত হয়। পূর্বে লিখিত হইয়াছে, নানা সাহেব কানপুরের 
[িকটবতাঁ 'বঠুরে অবাস্থীতি কারতোছিলেন ৷ পেশবার সম্মান-পেশবার পদগোরব এখন 
অন্তহ“ত হইয়াছিল। নানা সাহেব এখন সমস্ত সম্মান হইতে স্খাঁলত হইয়া, পৈতৃক 
বৃত্ত হইতে বাঁগত হইয়া, স্বদেশের বহু দরে শোচননয়ভাবে কালা তিপাত করিতেছিলেন। 
মহারাম্ট্রক্রের আঁধনেতা পরাক্রমশালী বাঞ্জীরাওর উত্তরাধকারীর অদন্ট এইরূপ 
পাঁরবার্তিত হইয়াছিল। 'যাঁন সাহস ও বীরত্বে সকলের বরণণশম় ছিলেন, ক্ষমতার 
মাহমায় দীর্ঘকাল আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র যখন এইরূপ 
সামান্যভাবে অবস্িতি কাঁরতেছিলেন । ১৮৫৭ অব্ে নানা সাহেব বেড়াইতে বাঁহ্ব হইয়া 
প্রথমে যমুনার তীরবতণ কালপীতে উপননত হন। ইহার পর মোগন সম্রাটের রাজধানখ 
দিল্লী দেখিয়া ১৮ই এপ্রল লক্ষে7ী নগরের অভিমুখে যন্ত্র করেন; এই সময়ে স্যার 
হেনার লরেন্স অযোধ্যার প্রধান কমিশনার ছিলেন। অযোধ্যা এখন ব্রিটিশ কোম্পানির 
রাজ্যমধ্যে পারগাঁণত হইয়াছিল, ওয়াজিদ আলি এখন রাজ-সম্নান হইতে বিচত হইয়া 
কাঁলকাতার 'নিকটবতা স্থানে অবরহদ্ধ অবস্থায় কালাতিপাত কারতোঁছলেন। তাঁহার 

* কয়েদশীরা সময়ে সময়ে এই উপায়ে সংবাদ প্রাঞ্ হয় । একজন কয়েদী সশস্ত্র প্রহরণী 
কর্তৃক রাক্ষত হইতেছে । তাহার কাছে কেহই যাইতে পাবে না। কিন্তু কারাগারের 
লোকে তাহাকে খাদ্যসামগ্রণ আনিয়া দিতে পারে; এই লোককে উৎকোচ দ্বারা 
বশীভূত কাঁরয়া চাপাটিতে পন্্র ভরিয়া দেওয়া হয় । সেই লোক অন্যান্য খাদ্যসামগ্রগীর 
সাঁহত উন্ত চাপাঁট কয়েদীকে আনিয়া দেয় । -8%2))6, 5270) 1/67) 7/০1. 1. 
7, 57427 7016, 
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রাজ্যগ্রহণে- তাঁহার নিবসিনে অযোধ্যার প্রায় সকলেই ইংরেজদিগের প্রাতি অসন্তোষ 
প্রকাশ করিতেছিল, অনেকে ইংরেজদিগকে বিদ্বেষভাবে চক্ষে চাহিয়া দেখিতে! ছল । ইহার 
উপর গবন“মেন্টের কমণচারীদিগের অনবধানতায় অযোধ্যার অধিবা'সগণ বিরন্ত হইয়া 
উঠভিয়াছিল। অধযোধ্যার প্রাচীন অন্রালিকা সকল ভা'ওয়া ফেলা হইয়াছিল, গবন“মেণ্টের 
সম্পার্ত বলিয়া পাবন্ত্র ধর্মমান্দর সকন্স আধকার করা হইয়াছিল, এতগ্বতীত কঠোর 
নিয়মে আতীরক্তহারে রাজস্ব গূহীত হইতোঁছিল।* অনেক তালুকদার আপনাদের 
ভূ-সম্পাত্ত হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। সুতরাং অযোধ্যার আধবাসগণ ব্রিটিশ 
শাসনে সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা নবাবের অধিকারে অনেক পারমাণে সুখে ও 
শাস্ততে ছিল। এখন ব্রিটিশ আঁধকারে তাহাদের সুখ ও শাস্তি তিরোহিত হইল। 
তাহাদের চিরমান্য অট্টালিকা ভু।মসাং হইতে লাগিল, তাহাদের চিরপজ্য ধমমন্দির 
অপরের আঁধকৃত হইল, তাহাদের চিরাগত ভূ-সম্পাত্ত হস্তান্তারত হইয়া গেল এবং তাহাদের 
[চিরন্তন রাজস্ব-গ্রহণ-প্রথা অপরের অধিকারে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিল। এইরূপ কঠোর 
নিয়মে- _মর্মপীড়ক শাসনে তাহারা এতদূর উত্তৌজত হইয়া উঠিয়া'ছল যে, কেহ কেহ 
ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে লক্ষ্য করিয়া চিল ছধড়তেও ন্ট করে নাই। যোদন 
নানা সাহেব লক্ষে যাত্রা করেন, সেই্দন স্যার হেনার লরেন্স এ সম্বন্ধে গবনর 
জেনেরলকে লিখিয়াছিলেন, 'এই নগরে ৬৭ লক্ষ লোক বাস করে। ইহার মধ্যে অনেক 
( গতকল্য শহনিয়া'ছ, কীঁড় হাজার ) নিরস্ত্র সৈন্য আছে । ইহারা সকলেই অন্নের জন্য 
লালায়িত, অদ্য প্রাতঃকালে বিচার-সংক্ান্ত কমিশনার অমানে সাহেবকে একজন ঢিল 
মারিয়াছে। প্রধান হীঞ্জানয়ার এণ্ডারসন সাহেব যখন গাড়িতে আমার সঙ্গে যাইতে- 
ছিলেন, তখন তাঁহাকেও ।ঢল মারা হয় ।--অদ্রালিকা সকল ভা।ওয়া ফেলাতে সকলে বড় 

অসন্তোষ প্রকাশ কারতেছে । এইরূপ কার্য আরও হইবে শুনয়া সাধারণে আঁধকতর 
অসন্তুষ্ট হইয়া উীঠিয়াছে। আঁধকন্তু ধর্মমান্দর সকল আঁধকার করাতে এই অসন্তোষ 
গভীরতর হইয়া সকলকে উত্তেজিত ক':রয়া তুঁলিয়াছে ।".'রাজস্থ-গ্রহণ-প্রণালী সন্তোষকর 
নহে। তাল.কদারাদিগের 'নিরাতিশয় ক্ষতি হইয়াছে । ফৈজাবাদ বিভাগের কোনো 
কোনো তালুকদার অর্ধেক, কেহ কেহ বা সময় গ্রামের অধিকারচ্যত হইয়াছে ।,** এই 
মর্মভেদী অসন্তোষ--এই গভীর উত্তেজনার সময়ে নানা সাহেব লক্ষে7ী নগরে পদাপণ 
করেন। কেহ কেহ নিদেশি করিয়াছেন, নানা সাহেব সম্ভবতঃ উত্তোজত লোকদিগকে 
পাপা পা আপ শা আশ 72 শশা 

* অযোধ্যার রাজস্ব-সংকাস্ত কমিশনার গাঁবন্প্ সাহেব স্বীকার করিয়া'ছলেন যে, কোনো 
কোনো স্থানে আতিশয় বেশিহারে কর গৃহীত হইল 1--11111565 ৫৭ 01146, 17 9. 

এইর:প কঠোর 'নিয়মেও ব্রিটিশ গবন“মেপ্ট ১০৪,৮৯,৭৭৫৫ টাকার বেশি রাজস্ব 
আদায় করিতে পারেন নাই । পক্ষান্তরে ওয়াজিদ আলির সময়ে ১৪৮১০৩১৭৩১৯ টাকা 
রাজস্ব আদায় হইত 1 1771101 /3717071 07110 401771111117011077 01 1176 
17701710601 0441 101 19১8-59, 1. 34 09717. £/0117765, 174107 
1181071): 1), 96) 7015. 

**172)76, 5210)) 771) 7701. 1, 0. 577. 
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গবন“মেন্টের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ কারবার চেস্টা পাইয়াছিলেন* ।* কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। নানা সাহেব প্রসল্লভাবে লক্ষে2ী নগরে উপস্থিত 
হইয়াছলেন, প্রসম্নভাবে সকলের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন এবং প্রসম্লভাবে নগরের 
শিজ্পচাতুরী ও প্রাকীতিক শোভা দেখিয়াছিলেন । এই প্রসন্লতার মধ্যে কোনোরপ প্রতি- 
সংহার-কালিমা বিকাশ পায় নাই । ওয়াঁজদ আল পদচ্যত হওয়াতে অযোধ্যার লোকে 
উত্তেজিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু নানা সাহেব লক্ষে যাইয়া, এই উত্তেজনার গাঁতি 
প্রসারিত করিতে চেষ্টা করেন নাই। নানা সাহেব ধারপ্রশান্তভাবে লক্ষে নগরে 
অবস্থিতি করিতেছিলেন । তানি ষে বড়যন্ত্রে লিপ্তাছলেন, কোনো কোনো ইংরেজ লেখক 
তাহাতে 'বি*বাস হ্থাপন করেন নাই । কাঁথত আছে, নানা সাহেব (ব্রিটিশ গবরন্নমেণ্টের 
বিরুদ্ধে সকলকে উত্তেজিত কারবার জন্য ভারতবর্ষের অনেকস্থানে চর পাঠাইয়া- 
ছিলেন ।** লর্ড ডালহোসীর দষণীয় রাজনীতিতে মহারাষ্ট্র চক্কের মযার্দা নষ্ট 
হইয়াছিল । সেতারার আধপাঁত নাগপুর-রাঙ্জ ও পেশবা সকলেই ক্ষাতিগ্রন্ত হইয়াছিলেন । 
নানা সাহেব এজন্য আশা কাঁরয়াছিলেন, মহারাম্ট্রীয়গণ তাঁহার প্রধান সহায় হইবেন । 

ভারতের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্তে একরাজার দরবার হইতে আর একরাজার 
দরবারে নানা সাহেবের চর উপস্থিত হইতোছিল। ভারতবর্ষের সমুদয় জাতির সমুদয় 
ধর্মের রাজা ও সদারাদিগকে এক উদ্দেশাসাধনের জন্যে একস্মত্রে সম্মিলত করাই 
ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল । এরুপ সার্বজনীন অভ্য্যথানের জন্য নানা সাহেব উপস্থিত 
সময় হইতেই প্রস্তুত হইতেছিলেন। রঙ্গবাপাজশী ও আজিমউল্লা খাঁ, উভয়েই 'বিলাত 
হইতে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন । উভয়েই কার্য-পারদর্শ ও মন্ত্রণাকুশল ছিলেন । বিলাতে 
উভয়ের চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল । লর্ড কাঁনিঙের শাসনকালে রঙ্গবাপাজণ দরক্ষিণাপথে ও 
আছিমউল্লা উত্তর ভারতবর্ষে থাকিয়া, অনিজ্টের বীজ রোপন করিতেছিলেন*** ইংরেজ 
ইতিহাস-লেখক নানা সাহেবের প্রসঙ্গে এই সকল কথার উল্লেখ কাঁরয়াছেন। কথা সত্য 
হইলে, উপাঁশ্থত বিষয়ে নানা সাহেবের বিবেচনার ভরাট হইতে পারে । কিন্তু নানা 
সাহেব ব্রিটিশ গবন“মেপ্টের অন্যায়বিচারে যেরূপ মমহিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার 

এরূপ অভ্য্যথান চেষ্টা আশ্চযের বিষয় নহে। মহারাষ্টয়গণ চিরকাল স্বাধীনতার 
উপাসক ও চিরকাল তেজাস্বতার পাঁরপোষক। প্রাতঃস্মরণনয় শিবজশ যেরূপ 
লোকাতণত বীরত্বের হিন্দ্বিজয়ী মুসলমানকে আপনার অধীন করিয়াছিলেন, 

মহারাষ্টীয়গণ এই মহাবীরের মহামন্ত্রে প্রবল হইয়া, যেরুপ তের্জাস্বতার সাঁহত 

দক্ষণাপথ হইতে আযবিত" পযন্ত, সমগ্ত ভূখণ্ডে আপনাদের 'বিজায়নণ শান্তর পারিচয় 

দিয়াছিল, তাহা নানা সাহেবের স্ম:তিপট হইতে অন্তহি'ত হম্ন নাই। যাহা হউক, 

* 17076, 50) [77১ 1701 £১0. 578. 00770 :110917165) 1114212771৫ 8107)), 

1). 9১. 

** 9077611, 047৮ £201 1927861 11 171012. 00711. 11011716255 17101071 14741171)) 

0), 9১১ 70046. 
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নানা সাহেব নিগহত হইয়া নিগ্রহকারীর বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইয়াছিলেন। 'তান 
প্রশান্তভাবে আপনার প্রনম্ট আঁধকারের পুনর্দ্ধারের চেষ্টা কারতে পারতেন, 
প্রশান্তভাবে পুনবরি গবন্নমেশ্টের সম্মুখে বিচারপ্রারথ্থ হইতে পারিতেন, প্রশাস্তভাবে 
অভগন্ট বিষয়ে স:সময়ের প্রতণক্ষায় থাকিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ানাহত জহালা 
তাঁহাকে প্রশান্তভাবে থাকিতে দেয় নাই, যে তুষানল অলক্ষ্যভাবে তাঁহার প্রতিশিরায় 
প্রসারিত হইয়া'ছল, তাহা সহজে নিধিপিত হয় নাই। তিন মর্মগত তার জবালায় 
অধার হইয়া, প্রতিহিংসার পারতর্পণের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার এইর্প চেণ্টা 
সময়োচিত বা সুব্যাদ্ধর পরিচায়ক হয় নাই। 

লক্ষে7ী নগরে নানা সাহেব কোনরূপ গোলযোগের সূত্রপাত করেন নাই । স্যার 
হেনরি লরেন্স তাঁহাকে আদরসহকারে গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। তিন রাজপুরুযাঁদগকে 
নানা সাহেবের প্রীতি সমুচিত সম্মান দেখাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। আদেশ 
প্রাতপালিত হইয়াছিল। কিন্তু নানা সাহেব দীর্ঘকাল লক্ষেঢাতে থাকিতে পারিলেন 
না। প্রয়োজনশয় কার্যের অনুরোধে তাঁহাকে শীঘ্র কানপুরে যাইতে হইল । 



চতুর্থ অধ্যায় 

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাধারণ অবস্থা-রাইফল বন্দুকের কারখানায় িপাহীদগের 
মনোগত ভাব- ততীয় অ*বারোহধ্দলের সৈনিকদিগের 'বিচার--৩৪ গণিত সৈনিক- 

দলের নিরস্ত্ঁকরণ--অধোধ্যায় গ্রোলযোগ-_মিরাট--দিল্লী । 

ধীরে ধীরে চৈত্র মাস অতাঁত হইল । বাংলার আভনব বৎসর অভিনব তেজ ও অভিনব 
জ্যোতি লইয়া, চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্র ও দুরন্ত 
বায় প্রবাহের সহিত উত্তেজিত 'সিপাহণরা কলমে প্রমত্ত হইতে লাগিল। লর্ড কানিঙের 
আশা ছিল যে, শীঘ্র সমস্ত গোোলোযোগ শেষ হইয়া যাইবে, যে-সকল স্থানে বিপদের 
আশঙ্কা জান্ময়াছল, তৎসমুদয়ে শী্র স্থুখ ও শান্তর বিকাশ হইবে । লড" কানিও, 
এইরূপ আশায়-এইরপ বি*বাসে কলিকাতায় থাকিয়া, রাজকার্ষের আলোচনা কারিতে- 
ছিলেন । 'সিপাহশীদগের উত্তেজনাসদ্বন্ধে তাঁহার নিকটে যে-সকল সংবাদ আসিতেছিল, 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রাজপর্ষেরা তাঁহার নিকটে যে সকল আঁভমত িখিয়া পাঠাইতে- 
গছলেন, তৎসমুদয়ের একটির সাহত আর একটির মিল ছিল না। বুতরাং সেই সকল 
[বিষয় হইতে সক্ষযরূপে মূলতত্বসংগ্রহ করা দহর্ঘট হইয়া উঠিয়া'ছল । যাহাহউক, লড৫ 

কানিঙ- সাধারণতঃ সকল 'বিষষ দেখিয়া বাঁঝয্নাছিলেন যে, হিমালয়ের পাদদেশ হইতে 
বাংলার সমতল ক্ষেত্র পঞফন্ত, সর্ব শান্তর রাজ্য অব্যাহত রহিয়াছে । ভারতের 
গগনতলে যে করাল কাদাম্বনীর আবিভার্ব হইয়াছিল, তাহা অস্তাহ্ত হইয়াছে । 
বারাকপরে কোনরূপ গোলযোগ ছিল না। সেখানকার সিপাহঈরা ধীরভাবে আপনাদের 
কা কারতেছিল। দমধমার নূতন বন্দুকের শিক্ষাগারে সৈনিক-পুর্ষেরা নূতন 
[শক্ষা-প্রণানীর অন বতাঁ হইতোছিল!। বাহিরে তাহাদের কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ 
হয় নাই। ইহাতে কর্তৃপক্ষের বোধ হইয়াছিল যে, উত্তেজিত নিপাহণীরা তাঁহাদের 
আশ্বাসে সুস্থির হইয়াছে । উত্তর ভারতের সৈনিক-নবাসেও আর কোনো গোলযোগের 
চিহ্ন পারস্ফুট হয় নাই। শ্যালকোটে সিপাহীরা বিনা গোলযোগে আভনব বন্দুকের 
বাবহার-প্রণাল? ।শাখতে।ছল ॥ স্যার জন লরেন্স: মে মাসের প্রারজ্ভে এইম্থানের 
(শক্ষাগার পাঁরদর্শন কাঁরয়া, গবনরি জেনেরলকে লাঁখয়াছিলেন, 'আঁভিনব বন্দুক 
পাইয়া, গিপাহীরা সাতিশয় প্রীত হইয়াছে । পার্ত্য-প্রদেশে যুদ্ধের সময়ে উহা দ্বারা 
তাহাদের যে, বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহা তাহারা স্প্ট বুঝিতে পারিয়াছে। এই- 
স্থানের আঁফসারেরা বলিয়াছেন যে, সিপাহনরা এ সম্বন্ধে কোনোরূপ সন্দেহপ্রকাশ করে 
নাই এবং নৃতন বন্দুক ব্যবহার কারতেও কোনোরূপ অসম্মাঁত দেখায় নাই।” আম্বালা 
হইতে সেনাপতি বানডি- ১লা মে লিখিয়া পাঠাইয়া?ছলেন, এই স্থানে যে আপ্নকান্ড 
ঘটিয়াছে, তজ্জন্য সিপাহশীর্দগকে অপরাধী কারবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। 
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বাহরে সিপাহীদগের কোনরূপ অন্যায় কার্যান্ষ্ঠান দেখা যায় নাই, কোনোরপ 
অবাধাতা প্রকাশ হয় নাই। শিক্ষাগারের কায" ভাল চলিতেছে । আমি প্রায়ই এই্থানে 
উপচ্থিত থাকি, এবং স্পন্ট বালিতে পার যে, নিপাহপীদগের মধ্যে কোনোর্প 
অসন্তোষ বা বিরাগ নাই।' 

এইরূপে মে নাসের প্রারস্তে গবর্নর জেনেরলের নিকটে অনেক স্থান হইতে শান্তির 
সংবা আসতে লাগিল । গবর্নর জেনেরল ইহাতে বুঝিতে পারিলেন যে, সিপাহণীদিগের 
জাতিনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কা কলমে তিরোহিত হইয়াছে । অভিনব বন্দুকের 'শক্ষা- 
গারে যে-সকল গোলযোগ ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয়ও দুর হইয়া গিয়াছে । সুতরাং লর্ড 
কা।নঙ সন্তুষ্ট হইলেন । তাঁহার হুদদয় "স্থির হইল । তান স্থিরভাবে শাসনাধীন রাজ্যের 
আভ্যন্তরীণ উৎকর্ধমসাধনে মনোনিবেশ কারলেন । শান্তর সময়ে শান্তুভাবে যে-সকল 

রাজকার্ষের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়, লর্ড কানিঙঁ এখন সেই সকল কার সাধনে 
উদ্যত হইলেন। তান বোধ্বাইয়ের গবরন্নরকে পারশ্য-রাজের স'হত সম্ধ ও পারশ্য- 
যৃদ্ধের বায়ের সন্বন্ধে পন্রাদ 'লিখিতে লাগিলেন । উত্তর-পশ্মাণুলের লেঞ্টেনেন্ট 
গবন্নরের সাহত £শক্ষা'বভাগের সাহায্য ও স্ব্রী'শক্ষার সম্বন্ধে, হায়দরাবাদের রেসি- 
ডেন্টের সহিত 'নজাঘের উত্তরাধিকারীর সম্বন্ধে, বরোদার রেঠিডেন্টের সহিত 
গাইকবাড়ের রাজত্ব সম্বন্ধে পরামর্শ কারতে লাগিলেন । কিন্তু সহসা শান্তর অন্তধনি 
হইল, সহসা ঘটনাস্ত্রোত অন্যদিকে ধাবিত হইল, সহসা করাল কাদদ্বনগর করাল ছায়ায় 
চাঁরাদক আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। 

[মরটের তৃতীয অশ্বারোহী দলের ৮৫ জন সৈনিক-পুরুষ টোটা স্পশ না কাতে 
কনেন্ল শ্বাইথ উত্ত বিষয় সেনাগ।ত হিউইটের গোচর কারয়াছলেন। হিউইট এই 
সোনক-পরুযাঁদগেব অবাধ্যতার কারণ অনুসন্ধানের আদেশ দেন। অনুসন্ধানে 
প্রকাশ হয় যে, টোটায় অপাঁবন্র বস্ডুর সংযোগ আছে, কেবল এই আশঙ্কায় তৃতীয় 
অন্বারোহণণ ওহ স্পর্শ করে নাই; সাধারণের কথায় তৃতীয় অধবারোহধদলের 
[চতত বিকত হইয়াছে, তাহারা মুহূর্তে ুহর্ত আপনার ধর্মহানির আশঙ্কা 
কারতেছে। সাধানণ মতের এইরূপ প্রাধান্যপ্রযুক্থই তাহারা টোটা গ্রহণে সাহসী হয় 
নাই* । 'মরাটের এই ঘটনা প্রধানতম সেনা্পাতর গোচর করা হয়। উত্ত অ*্বারোহণ- 
দলের ইংরেজ আঁফসারেরা আগ্রহের সহিত প্রধান সেনাপতির অনুমতির প্রতপক্ষা 
করতে থাকেন । হহাঁদ্ের সকলেরই বিম্বাস ছিল যে, অপরাধী সোনিকেরা বিনাবিচারে 
কর্মছাত হইবে। এরুপ হইলে সম্ভবতঃ 'মরাটের সমস্ত সিপাহশ 'বরন্ত হইবে, সকলে 
ইংরেজর্দিগের বিরুদ্ধে সমৃখিত হইয়া, ভগ্নানক কাণ্ডের অবতারণা কাঁরবে। মিরাটের 
একজন ইংরেজ এই বিষয় লক্ষ; কারর়া ৩০শে এপ্রল সাহসসহকারে লাখয়াছিলেন, 
“আমরা এখানে ইউরোপার সৈন্যকর্তৃক সুরাক্ষত রাঁহয়াছি। আমাদিগকে রক্ষা করিবার 
জন্য আবার 'সিপাহশী্দগকে রাখা আবশ্যক ! কি চমৎকার বিবেচনা !: 
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দেখিতে দোখতে মে মাসের দুইদিন গত হইল, কিন্তু প্রধান সেনাপাতির নিকট 
হইতে কোন আদেশ আদিল না। সিপাহণীদগের আশঙ্কা ও উদ্বেগ কমে মন্দীভূত 
হইতে লাগিল। ইংরেজ আফসারেরা পূবেরি ন্যায় আগ্রহের সহিত কতৃপক্ষের আদেশ 
প্রতীক্ষা কারতে লাগলেন । 'দিনের-পর-দিন আতিবাহিত হইতে লাগল, 'কিম্তু তাঁহাদের 
আগ্রহ 'তিরোহিত হইল না। অবশেষে তাঁহাদের কৌতুহল শান্ত হইল । প্রধান সেনাপাতি 
উপাস্থিত।খষয় সম্বন্ধে আপনার আদেশ পাঠাইলেন। ৬ই মে আডজ:টাণ্ড জেনেরল 
গবন“মেন্টের সেক্রেটারির নিকটে 'লিখিয়া পাঠাইলেন যে, মিরাটম্থ তৃতীয় অ*্বারোহখ- 
দলের যে ৮৫ জন সৈনিক-পুর্ষ টোটা গ্রহণে অসম্মত হইয়াছে, প্রধান সেনাপতি 
আনসন: সামারক 'বিচারালয়ে তাহাদের বিচার করিতে আদেশ দিয়াছেন । ৬ই মে'র 
প.বেহি প্রধান সেনাপতির আদেশ মিরাটে পেশছিয়াছিল, যেহেতু, এ তারিখেই মিরাটে 
সামরিক 'বিচারালয়ের অধিবেশন আরন্ত হয়। পনেরজন বিচারক 'নযস্ত হন। 
ইহাদের মধ্যে ছয়জন মুসলমান ও নয়জন হিন্দু আফসার। ইহাদের উপর একজন 
ইধরেজ বিচারপাঁতি ছিলেন । বিচার ৬ই মে আরম্ভ হইয়া ৯ই মে শেষ হয়। বিচারে 
আভযস্ত সৌনিক-পুরুবাদগের দশবংসর করিয়া কঠিন পাঁরশ্রম সহ কারাবাস দণ্ড হয়। 

৯ই মে প্রাতঃকালে সেনাপাতি হিউইট সমস্ত সৈন্যের সমক্ষে এই গুরুতর দণ্ডাদেশ 
কার্ষে পাঁরণত করিতে উদ্যত হইলেন । ধারে ধারে সমস্ত সৈন্য কাওয়াজের প্রশস্ত 
ক্ষেত্রে সমবেত হইতে লাগল। এ দিন প্রাতে 'মিরাটের বিস্তৃত সমর-শিক্ষাভূমিতে 
নবীন প্রভাকরের প্রভাজাল 'ছিল না, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, বায়ু আঁতবেগে 
প্রবাহত হইয়া ঝড়ের সূচনা করিতেছিল। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ?সপাহশীরা এই দিনে 
মেঘাড়ম্বরময় আকাশতলে-_ঝটিকাবর্তময় বায়ুপ্রবাহের মধ্যে সেনাপাতি হিউইটের 
সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইল । উপরিগ্ছিত আকাশের ন্যায় তাহাদের হৃদয়ও গভীর কালিমায় 
আচ্ছন্ন হইয়াছিল: বারুপ্রবাহের ন্যায় দহ/শ্স্তার তরঙ্গও তাহাদিগকে ম.হূম+হহঃ আঘাত 
কারতে'ছল। অদূরে কামান সকল স।জ্জত ছল । ইউরোপায় সোনকেরা তাহাদিগকে 
লক্ষ্য কাঁরয়া এ সকল কামান ঠিক কারয়া রাখিয়া'ছল । কোনো বিষয়ে অবাধ্যতা প্রকাশ 
হইলেই এ সকল কামানে তাহাদিগকে উড়াইয়া দেওয়া হইত । কিন্তু তাহারা অবাধ্যতা 
প্রকাশ কারল না, গুরূতর দণ্ডগ্রহণের সময় তাহাদের শত্রুতা বা তাহাদের বিদ্বেভাব 
পাঁরস্ফুট হইল না। তাহাদের দলের ইংরেজ আঁফিসারেরা নীরবে গন্ভীরভাবে এই 
শোচনীয় ঘটনা চাহিয়া দেখিতোছিলেন, ইহাদের অনেকের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল । 
অনেকে িপাহশীদগের এই দশায় দুঃখিত হইয়াছিলেন, তথাপি ই'হারা মুখ ফুটিয়া 
কোনো কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। একজন অফিসার ২৪শে এপ্রলের কাওয়াজ 
বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব করাতে প্রধান সেনাপতি আনসন- তাঁহাকে যেরপ কঠোরভাবে 
ভসনা কাঁরয়াছিলেন, তাহা ইশহাদের স্মরণ ছিল* । ই*হারা এখন বাঙ্এনষ্পান্তি না 
কাঁরয়া গভশর তাশঙ্কা ও বিস্ময়ের সাহত আপন্যদের উধর্ধতন কমণচারীর কাষ" দেখিতে 
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লাগিলেন । ধাঁরে ধীরে একে একে অপরাধী সৈনিকপুরুযাঁদগের দেহ হইতে সামারক 
পরিচ্ছদ খুলিয়া লওয়া হইল? ধাঁরে ধীরে একে একে তাহাদের হচ্তপদ শত্খলাবদ্ধ করা 
হইল ; তাহারা কোনরুপ অবাধ্যতা প্রকাশ কাঁরল না, বিদ্বেষবৃদ্ধির বশবতঁ হইয়া 
প্রীতিহিংসা প্রদর্শনেও অগ্রসর হইল না। এই অমঙ্গলসূচক কায বিরাগের ও 
উত্তেজনার এই শোচনীয় দৃশ্য শেষ হইতে তিন ঘণ্টা লাগল । শহত্খলাবদ্ধ সিপাহপ- 
দিগের কেহ কেহ যোড়হাতে সেনাপাতি হিউইটের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কারল। কিন্তু 
তাহাদের করুণ রোদনে কোনো ফল হইল না। তাহারা সকলেই এইরূপে আপনাদের 
অপমানের একশেষ দেখিল-_-সকলেই অস্ত্রশস্ব হইতে 'ব্চুত ও শুঙ্খলে আবদ্ধ, হইয়া, 
কারাগারে সাধারণ কয়েদীঁদিগের সহিত বাস কারবার জন্য কাওয়াজের ক্ষেত্র পারত্যাগ 
করিল। সৈনিক কর্মচারীরা আপনাঁদগের সামরিক রীতিঅনুসারে সিপাহখদিগকে 
নিরস্ত্র করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে সমর্পণ করিলেন । ম্যাজিষ্ট্রেট প্রায় ১২০০ কয়েদগর 
সাহত একত্র বাস করিবার জন্য তাহাদিগকে সাধারণ কারাগুহে পাঠাইয়া দিলেন। 

যে-সকল সোৌনকেরা এইরূপ দণ্ডিত হইল- আপনাদের চিরব্যবন্থত সামরিক 
পারচ্ছদ ও চিবাভ্যস্ত অন্ত্শস্তব হইতে বিচ্যুত হইয়া কারাগারের অন্ধকারময় গুহে 
বাস কারতে লাগিল, তাহাদের বিচার কির্পে হইয়াছিল; এস্থলে সে-সম্বন্ধে কয়েকাট 
কথা বলা উচিত । পূর্বে উন্ত হইয়াছে, সামরিক বিচারালয়ে পনেরজন বিচারক ও 
একজন বিচারপাঁতি ছিলেন। এই পনেরজন বিচারকের মধ্যে নয়জন হিন্দু ও ছয়- 
জন মুসলমান । মে মাসের ৬ই, ৭ই ও ৮ই--তিনাদন ধাঁরয়া বিচার হয়*। কি 
প্রণালীতে 'িচার হইরাছিল-_অভিযুন্ত সিপাহশীদগের অপরাধের বিষয় কি প্রণালীতে 
মীমাংসত হইয়াঁছল তাহা তখন সাধারণের গোচর হয় নাই। ১৮৫৭ অন্দের মে মাসে 
[বিচার হয়, বিচাবের বিববণ তাহার পরবৎসর ডিসেম্বর মাস পযন্ত সাধারণের নিকটে 
অপ্রকাশিত থাকে । এই 'বিচার-প্রসঙ্গে সাধারণের হৃদয়ে নানারূপ সন্দেহেব আবিভাব 
হয়। অপরাধিগণ যেরূপ কঠোরভাবে দণ্ডিত হয়, তাহাতে অনেকেই বিচার-বাবস্থার 
উপর নানা দোষের আরোপ করিতে থাকেন। ৩ গণিত অশ্বারোহখ্দলের সোৌনিকগণ 
গর্তর-অবাধ্যতার জন্য অপরাধী হইয়াছিল। তাহাদের এই অপরাধের সাফাই 
কূরতে কেহই প্রস্তুত নহেন। 'কিম্তু তাহারা 'কিজন্য এইরূপ অবাধ্যতা দেখাইয়া- 
ছিল--কিজন্য অধীর ও কর্তব্াবিমূখ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সক্ষম বিচারের পর 
যে দশ্ডপ্রয়োগ করা হইয়াছিল, সে-সম্বন্ধে অনেকেই সন্তটোষকর প্রমাণ দেখাইতে পারেন 
নাই । এ-বিষয়ে যে সরকারী রিপোর্ট বাহির হয়, তাহাতে উল্লখ আছে যে, পনেরজন 
বিচারকের মধ্যে চোদ্দজন অপাধাঁদগকে কঠিন পারশ্রমসহ দশবৎসর কারাবাস-দশ্ড 
দিতে সম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু বিচারকগণ দগ্ডাজ্ঞা-প্রদানকালে, অপরাধীদিগের 
পূর্বতন সগ্ধযবহার ও আভনব টোটার সদ্বন্ধে আকাঁ্মক জনরবের বিষয় লক্ষ্য কাঁরয়া, 
তাহাদের দয়াপ্রদর্শনের অনুরোধ করেন । সেনার্পাতি হিউইট বিচারপতাদিগের এই 
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অনুরোধের সম্বন্ধে নিদেশি কাঁরয়াছেন যে, তিনি অপরাধশীদগের পর্কেতন ব্যবহার 
জন্য তাহাদের দণ্ড লঘুতর কারবার কারণ দেখতে পান না। 

তাহাদের বর্তমান অবাধ্যতায় পুবতন সদ্যবহার কলাঙ্কত হইয়াছে, তাহারা অমূলক 
আশঙ্কার বশবতণ হইয়া কর্তৃপক্ষের আদেশের অবমাননা কাঁরয়াছে, টোটার উপর 
গভনর সন্দেহ কাঁরয়া তাহারা সৈনিক নিয়মের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে, ইহাতে তাহারা 
আপনাদের ভ্রম স্বীকার করে নাই, কোনরূপ ক্ষোভের চিহ্ন দেখায় নাই এবং দয়া 
প্রার্থনা করিতেও উন্ম্খ হয় নাই। সেনাপতি 'হিউইট এই সকল কারণ দেখাইয়া 
অবশেষে যাহারা পাঁচ বংসরের আঁধককাল কার্য কবে নাই, তাহাঁদগকে দশ বৎসরের 
পরিবর্তে পাঁচ বংসর কারাগারে রাখিতে সম্মত হন। কিন্তু অধিকাংশ অপরাধী 
শত্খলাবদ্ধ হইয়া, দশবংসরকাল কারাগহে থাকিতে আঁদষ্ট হয়। সেনাপাত হিউইট 
অপরাধাঁদগকে অপরাপর সোৌনক-পুরুষদিগের সমক্ষে, শঙ্খলে আবন্ধ কাঁরতে 
সঙ্ক:চিত হন নাই। তিনি এইরূপ কঠোরতা দেখাইয়া অনেকের নিকটে 'িন্ধনীয় হন। 
এমন 'কি, ভারতের প্রধান সেনাপতি আনাসন যখন শুনিতে পাইলেন যে অপরাধখ- 
দিগকে কাওয়াজের প্রশন্ত ক্ষেত্রে, তাহাদের সহযো'গগণের সমক্ষে দুদহ শত্খলে 
আবদ্ধ করা হইয়াছে, তখন তিনি এইরূপ কঠোরতাময় অবৈধ কার্ষেব উপর দোষারোপ 
কারতে সঙ্কুচিত হন নাই। কিন্তু হিউইট ষে, প্রধান সেনাপাতব আদেশানূসাবেই 
কা করিয়াছিলেন, তাঁ্বষয়ে বোধহয়, সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই* । উপস্থিত 
ঘটনার আদ্যোপান্ত আলোচনা কারয়া দেখিলে স্পন্ট বোধহয় যে, প্রধান সেনাপতি 
পূবেই অপরাধী সৈনিক'দগের বিচার-প্রণালশী নিধান্িত কারয়া দেন। বিচারের 
আরন্ত হওয়ার কয়েক 'দিন পূবেই, বিচারের ফল যেরূপ হইবে, তাহা ইউরোপণয় 
কর্তৃপক্ষের গোর হয়। ।মরাটের কামশনর গ্রিথেড্ সাহেব কোনো সরকার? কাষ' 
উপলক্ষে আলিগড়ে 1গয়াছিলেন। ১০ই মে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের কথা ছিন। কিন্তু 
তান ইহার একাঁদন প্বেই মিরাটে উপস্থিত হন, যেহেতু তিনি জানিতেন, বিচারে 
অপরাধীঁদিগের কারাদণ্ডের আদেশ হইবে, ইহাতে সৈনিকেরা বলপ্বক কারাগারে 
প্রবেশ করিয়া, কয়েদীদগকে বিমহন্ত করিতে পারে। গগ্রথেড সাহেব এই আশঙ্কায়, 
পুবেই মিরাটে প্রত্যাবুত্ত হইয়া, উপস্থিত আশঙ্ক। দুর কারবার বন্দোবস্ত করেন**। 
অপরাধাঁদগের বিচার আরম্ভ হওয়ার পুবেট যখন ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ সেই 
বিচারের ফল অবগত হন, তখন সহজেই প্রাতিপন্ন হয় যে, তাঁহারা অবাধ্য সৌনিক- 
দিগের কঠোরভাবে দণ্ডাঁবধানেই কৃতসঙ্কল্প হইয়া?ছলেন। বিচারকগণ বোধহয়, 
কর্তৃপক্ষের এই সঙ্কঃ্প অনুসারে কার্য করেন। ফলতঃ অবাধ্য সৈনিক-পুরুষদিগের 
বিচারে বিচারকগণের স্বাধীনতা, বিচারপ্রণালীর জুশঙ্খলা বা সমদাশ'তা পািস্কুট হয় 
নাই। উহা কর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে অন্যষ্ঠিত হইয়াছিল এবং উহার ফলও কর্ত- 

*. 11071711 11101071) 11711770765 7/01. 14, 77. 145) 1016. 

কস 1014) 7). 145. 
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পক্ষের সঙ্কজ্পানুসারে নিরধারিত হইয়াছিল । উহাতে অসন্তুষ্ট সিপাহগণ যে অধিকতর 
অসন্তুষ্ট ও আঁধকতর উত্তোজত হইয়া উঠিবে কর্তৃপক্ষেব হৃদয়ে তাহার উদ্বোধ হয় নাই । 
যাহারা পবিত্র সৈনিকব্রতে দীক্ষিত হইয়া, জগতের সমক্ষে আপনাদের বীরত্বের পরিচয় 
[দিতেছিল, সাহসের মাহমায় ও বাহুবলের গারমায় যাহারা একসময়ে বীরেন্দ্রসমাজে 
বরণণয় হইয়া উঁঠয়াছিল, তাহাদের এইরূপ শোচনীয় অধঃপতন হয়, তাহারা এইরূপে 
বরব্রত হইতে স্খলিত হইয়া সঙ্কীর্ণ কারাগ্হে সাধারণ কয়েদশদিগের সাহত বাস 
কারতে থাকে । এইরূপ শোচনশয় অবন্থায় তাহাদের হৃদয়ে অপাঁরসীম বিরাগ ও 

কোধের সঞ্চার হয় এবং বৈর-নযতিন-স্পৃহা বলবতণ হইয়া উঠে । ইংরেজের আব্চারে 

ইংবেজের কঠোরতায়, এখন তাহাদের হৃদয়ে ইংরেজবদ্েষ আধকতর বদ্ধম,ল হয়। 
অপরাপর সিপাহণরাও স্বচক্ষে আপনাঁদগের সহযোগণগণের এইরূপ দুরবচ্ছা দেখিয়া, 
গবন্নমেন্টের উপর রুদ্ধ হইয়া উঠে। কর্তৃপক্ষ যাঁদ এই সময়ে ধরতা বা সমদার্শতা 
দেখাইতেন, তাহা হইলে সিপাহখ।দগের উপাগ্থত ক্রোধ ও বরাগের আবেগ সহজেই 
(তরোহত হইয়া যাইত । কিন্তু তাঁহারা ধীরতা বা সমদশিতার পারচয় দেন নাই। 
অপাঁরসীম কঠোরতায় আত্মপ্রাধান্য অব্যাহত রাখাই তাঁহাদের সঙ্ক্প হইয়াছল। এই 
সঙ্কজ্প অদুরদশিতায় কলাঙ্কত হয়, এবং শেষে উহা গভনর 'বপাত্তর হেতু হইয়া উঠে । 
যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্দ্রের উৎপাঁত্ত হইভেছিল, ইংরেজের শাসন-নদাতির 
দোষে যখন অনেকে ইংরেজ গবন“মেন্টের বিপক্ষ হইয়া উঠতেছিল, গভশর আশঙ্কায় 
যখন ভারতের 'ভন্ন ভিন্ন স্থানের সৌনকগন ইংরেজের প্রাতিকুল-পক্ষ অবলম্বন কাঁরতে- 
[ছল, তখন কর্তৃপক্ষের অপাঁরণাম-দশতা ও অপাঁরসীম কঠোরতায় অনেকের বিরাগ 
ও বিদ্বেষ বৃদ্ধ হয়। এই বিরন্ত ও 'বিছে।ষগণের উৎসাহে ও কাধ পটুতায় ?বপদ ক্রমে 

গ,রুতর হইয়া উঠে । 
৩ গাণত অ*্বারোহগ সোদিকদল এইরূপ কঠোরভাবে দাডত হইল । শঙ্খলাবধ্ধ 

হইয়া এইরূপ অবমাননার সাঁহত সাধারণ কারাগুহে বাস কারতে লা।গন। প্রায় এই 

সময়ে আর একদল সোঁনকও অস্ত্রশস্ত্র হইতে বাত ও সৈন্যশ্রেণধ হইতে নিৎকাশিত 
হয়। কর্তৃপক্ষের আদেশে ফাঁসকান্ঠে ৩৪ গাণত সৌনকদলের মঙ্গল পাঁড়ের প্রাণ- 
বায়ুর অবসান হইয়াছিল। কিন্তু এইদলের অপরাপর সোনকাঁদগের বিচার হয় নাই। 
যাহারা মঙ্গল পাঁড়েকে গলি ছুড়তে দেখিয়াও নীরবে দণ্ডায়মান ছিল, এখন 
তাহাদের বিচারের আরন্ত হইল । লর্ড কানঙ সাঁবশেষ বিবেচনা না কাঁরয়া কোনো কা" 
কারতেন না। ২২শে এাপ্রল বারাকপুরের সমস্ত সৌনক পর্ষগণের সমক্ষে ৩৪ গণিত 
সোনকদলের জমাদার ঈশ্বর পাঁড়ের ফাঁস হয় । ফাঁসিমণ্ে দাঁড়াইয়া ঈশ্বর পাঁড়ে 
ধরগন্তীরস্বরে আপনার সহযোগীঁদিগকে সাবধান হইতে পরামর্ণ দেয়* । ৩৪ 

ঈমবর পাঁড়ের এই আৰন্তম বন্ততা অনেকে বিকৃতভাবে প্রকাশ কারয়াছেন। ঈশ্বর 
পাঁড়ে ফাঁসি-মণ্ডে দাঁড়াইয়া আপনার সহযোগীগণকে সম্বোধন কাঁরয়া যাহা 

কাঁহয়াছিল, তাহার অর্থ এই £-_পসপাহীগণ ! শুন, তোমরা আর কেহই এরূপ 
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গণিত সৈন্যদলের জমার্দারের এইরূপ কঠোর শাগ্ত দেখিয়া, সেই দলগ্ছ অপরাপর 
সৌনকপঃরুষেরা, অতঃপর কর্তৃপক্ষের বশবতর্ণ থাকবে কি না, লর্ড কাঁনিও এখন মনে 
মনে তাহারই আন্দোলন কা'রতে লা।গলেন। তাঁহার 1ব*বাস ছিল যে এই দলের সকল 
সোনকপূরুষ অবাধ্যতার পাঁরিচয় দেঁয় নাই। স্ততরাং সকলকে তুল্যরূপে দণ্ডত করা 
ন্যায়পরতার অনুমোদিত নয় । লর্ড কাঁনঙ্ ইহা ভাবিয়া এ সম্বন্ধে সকল বধয়ের জক্ষন 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন । যে পর্যন্ত যথোপহয্ত প্রমাণ সংগীত নাহয়, সে পথস্ত 
[তানি উপস্থিত বিষয়ে কোনো চুড়ান্ত আদেশ দিলেন না । লর্ড কা।নঙ যখন এইরূপ 
অনুসন্ধান ক'রতোছিলেন, গভনয় টিন্তারতরক্ষ যখন তাহাকে আন্দো'লত কাঁরয়া 
তুলিতে।ছল, তখন সোঁনকবভাগের করৃপিক্ষ শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা 
কারতে ইচ্ছা করেন। ইহারা সকলেই ৩৪ গ।ণত সোঁনক্লকে নিরস্ত্র কারবার প্রস্তাব 
করেন । সেনাপাঁত হিয়ার্সের দুঢ ?বঝনবাস জন্মিয়াছল যে, এই সৈনা যেরূপ গহবৃতর 
অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, তাহাতে ইহা1দগকে নিরস্ত্র লা কারলে, ইহাদের যথোপযন্ত 
শাঞ্ত হইবে না, এবং এরূপ না করলে আশান.রূপ ফললাভেরও সপ্তাবনা থা,কবে না। 
প্রধান সেনাপাত আনসনও শিমলার শৈল-শিখর হইতে সাধশেষ আগ্রহের সাহত 
এইর/প প্রস্তাব কাঁরতে থাকেন । গবনর জেনেরলের মান্বিসভায় সমস্ত বিষয়ের তর্ক- 
[বিতর্ক হয় । অবশেষে লর্ড কা।নও- ৩-শে এপ্রল আপনার আভমত 'লাপবদ্ধ 
রেন। প্রধানতম সেনিক-পুরুষের প্রস্তাব তাঁহার অনুমো দত হয় । তিন আপনার 

আঁভিমত-লাপতে !নদেশি করেন যে, নিরস্ত্ঁকরণ অপেক্ষা অন্য কোন লঘুতর দণ্ড 
[দিলে অপরাধের সমৃচিত শা।স্ত হইবে না, এবং উহ্হাতেও অপরাপর সৈ?নকরাও সাবধান 
ও সতর্ক হইতে 'শাঁখবে না। কিতু এই আভমত প্রকাশিত হইলেও, কাহাকে কাহাকে 
দণ্ড হইতে অব্যাহত দেওয়া হইবে, সে সনবন্ধে বিগার হইতে থাকে । অংশে, ৪ঠামে 
সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হয়। এই দিন গবন্ণমেন্ট ৩৪ গাণত সোনকদল.ক ?নিরম্ত্ 
কারবার আদেশ প্রচার করেন*। 

এই আদেশ প্রচারের দুই দিন পরে, বারাকপুরের সমস্ত সৌনকগণের সমক্ষে ৩৪ 

গাঁণত সৌনকদল আপনাদের নাঁদ্ট দণ্ডগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইল । গৃষেদিয়ের 
0 সপ সস 

কার্য করিও না। আম গবরননমেণ্টের সাহত যেরূপ দুব্ণবহার কারয়াছি, তাহার 
সমহচিত শাস্তি পাইলাম । সুতরাং িপাহীগণের কেহই যেন এইরূপ কাজ না 
করে--কাঁরলে, এইরূপ শান্তি ভোগ করিবে ।” ৩৯ গণিত সেনাদলের অধ্যক্ষ 
কর্নেল মিচেল ঈ*বর পাঁড়ের শেষ বন্তুতার এইরূপ ভাবাথই প্রকৃত বাঁলয়া িদেশি 
কাঁরয়াছেন ।-:£%76, 5৪৮০) 7/217, ৮০. 1) 1, 5৪৫5 7015. 

* ৩৪ গাঁণত সৌনকদলের যে জমাদার ১০ই মাঠ কলিকাতার টাঁকশালে পাহারা দিবার 
সময় দুইজন উত্তোঁজত সিপাহণীকে অবরুদ্ধ করে, তাহাকে বি*বন্ত বাঁলয়া দণ্ড হইতে 
অব্যহতি দেওয়া উচিত কিনা, তংসম্বন্ধে তকণবতর্ক হইতে থাকে । অবশেষে উত্ত 
জমাদারকে তাহার পূর্বতন 'িরস্ততার জন্য অব্যাহাতি দেওয়া হয়। 
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প্রাক্কালে ইহাবা সকলেই সমবেত হইয়া ধীরে ধীরে আপনাদের অস্ত্রশস্্ পরিত্যাগ করিল, 
ধীরে ধারে আপনাদের সামারক পরিচ্ছদ উন্মোচক পূর্বক,ইউরোপণয় সৈন্যে পারবোণ্টত 
হইয়া 'নাদিন্টগ্থানে যাইতে লাগিল। এইরূপে সৌনকদলও আপনাদের অভ্যন্ত ব্রত 
হইতে বিচ্যুত হইল । ইংরেজ গবন“মেন্ট সাধারণকে সাবধান করিবার জন্য ইহার্দিগকে 
সৈন্য-শ্রেণ হইতে নিচ্কাঁশত করিলেন । এইরৃপ নিৎকাশনে তাঁহারা যে সুফলের 
প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, দুরদস্টক্রমে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহারা সাধারণের চিত্ব- 
বৃত্তব চাণল্য রোধ করিবার জনা এইরূপ কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু 
ইহাতে সাধারণে অধিকতর চণ্চল হইয়া উঠে। 'নিবস্তীকৃত সৈনিকদলের ৫০০ শত 
ব্রা্ষণ ও রাজপুত আপনাদের দুদ'মনীম্ন প্র।তাঁহংসায় পার্চা।লত হইয়া, ভয়ঙ্কর কার্য 
সাধনে সচেন্ট থাকে । অযোধ্যা, বাংলার মৌনিকাঁদগের প্রধান আবাস-ভূ'ম, বাংলার 
[িপাহশীগণ এই স্থান হইতে আ'সয়া গবরন্ণমেন্টের অধীনে পানর বীবরুতে দখক্ষত হয়, 
এবং স্বীয় কাষেরি অবসানে এইম্থানে যাইয়াই কোম্পানি বাহাদুরের শাসননপীতির 
বর্ণনায় ও আপনাদের বাঁরত্বময়ী কথায় স্বদেশীয়গণের তৃংগুসারন করে। ১৯ গণিত 
সৈনিকদল পূর্বে অধ্তশস্ত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া অযোপ্যায় গিয়া'ছল; এখন ৩৪ গাণত 
সৌনকণলও গবরননমেণ্টের সৈন্যশ্রেণ হইতে নিতকা।শত হইয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইল । 
কোম্পানি বাহাদুরের উপর এইসকল নিরদ্তীকৃত সৈ।নকের কিছুমান্র অন:রাগ ছিল 
না। কোম্পানির ধীরতা বা কোম্পাঁণনিব সাদ্ধব্চনার উপর ইহারা 'কছ-মান্ত আস্ছা 
দেখায় নাই। ইহাদের পুঝ্তন রাজভান্ত এখন অন্তাহ্ত হইয়াছল। যেআশা এক- 
সময় ইহাদের সম্মুখে অপূর্ব দৃশ্য বিস্তার করত, তাহা এখন চিরদিনের জন্য দূরীভূত 
হইয়াছল। ইহারা এখন আপনাদের অভ্যস্ত বলত হইতে ।বছ্যুত হইয়া, আপনাদের 
গৌরবকর পাঁরগ্ছদ প!রত্যাগ কারয়া এবং আপন।দের চিরব্বর্ধত অস্ত দরে রাখয়া, 
[বিষন্নবদনে, মলিনবেশে স্বদেশে উপস্থিত হইল । হ্হাদের প্র।তহিংসা বাড়িয়া উ'ঠয়াছিল, 
ইংনেজাবছেষ হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছল, ইহারা এখন যে কোনোর্পে হউক, 
আস্মাবমাননার প্রাতশোধ দিতে উন্যত হইল । স্ততরাং অযোধ্যার ধীরে ধীরে গঃরুতর 
বিপ্লবের চিহ্ন লাক্ষত হইতে থকে। উপাস্থত সময়ে, লর্ড কা'নিঙ্ এই নবা1ধকৃত 
প্রদেশের বিষয় যেরূপ ভাঁবতোছলেন, সমস্ত ভারতের অন্য কোনও প্রদেশের বিষয় 
সেরূপ ভাবেন নাই । নানা সাহেব লক্ষেটীতে উপ।স্থত হইয়াছিলেন। স্যার হেনরি 
লরেন্সের পন্রসমূহে এ বিষয়ের কোনও উল্লেখ না থাকিলেও, গবর্নর জেনেরল 
অযোধ্যার সর্বন্ত অসন্তোষের সূত্রপাত হইতেছে জানিয়া, আধকতর চিহৃত হইলেন । 
এই সময়ে লক্ষের একদল 'সপাহীর উপর কর্তৃপক্ষের সন্দেহ জন্মে, এজন্য ইহা- 
দিগকে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হয়। কর্তৃপক্ষের বিমবাস জান্ময়াছিল যে, নগরের 
প্রধান প্রধান অধিবাসীর সহত এই সৈনিকদলের সংশ্রব আছে, ইহাদিগকে গ্থানাস্তারত 
কারবার সময়ে আধবাসিগণ নিঃসন্দেহে গোলযোগ উপদ্থিত কারবে। কিন্তু এরূপ 
হইলেও, কতৃপক্ষ উত্ত সৈনিকদলকে লক্ষে7ীতে রাখিতে সম্মত হন নাই। গবনর 
জেনেরলের 'নিকটে এইসকল 'িপাহণকে স্থানাস্তারত করিবার প্রস্তাব উপাচ্থিত হয়। 
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লর্ড কানিঙ- স্যার হেন।র্ লরেন্সকে এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য ক!রতে সম্প্ণ ক্ষমতা 
দেন। কিন্তু গ্বর্ণর। জেনেরলের এই আদেশ পেশছবার পহুুবেহি, স্যার হেন র 
লরেন্সের মনে আর- -একাট গভীর চিন্তার, উদয় হয়। তান বুঝিতে পাররয়াছিলেন যে, 
অন্যান্য সোনকদলও ঘটনা বিশেষে গরন “মপ্টের উপর সাতশ অসন্তুগ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। এই অসন্তুষ্ট সৈোনকদলকে হঙ্গনাস্ত।রত, কাঁরলে, তাদ্শ সুফলের সন্তাবনা, 
নাই, যে-হেতু ইহারা অন্যন্থানে যাইয়া] সেই স্থানের অপরাপর সোনকৃদগকেও 
গবনমে-্টর বিরুদ্ধে উন্বোজত কারতে পারে। স্যার হেনার লরেন্স ইহা ভাবয়া 
অযোধ্যার কোনো সৈনিকদল স্থানান্তুরত করিলেন না। তান অসন তুষ্ট সৈনিকাদগকে 
অযোধায় রাখতে ইচ্ছা করিলেন ইহাতে যে, তাঁহার সক্ষন বুদ্ব ও দুবদাশতা 
প্রকাশ হইযাছল, তাহার উল্লেখকরা বাহ্ল্য মান । | 

স্যার হেনরি লরেন্স ৪৮ গণত ?িসপাহঈ'দগকে লক্ষ্য কাঁবয়া প্রথমে গ্রবনর 
জেনেরলকে উন্তরূপ পন্র 'লাখয়াছিলেন। এই সোনকগণও আপনাদের চিরন্তন জাতি- 
নাশের গভীর সন্দেহে ইংরোদিগের উ উপ্র অসন্তুষ্ট হইয়। ডাঁঠয্লাছিল। এ্রপ্রল মাসের 
প্রারম্ভে ইহাদের চিকিৎসক ডান্তার ওয়েলগ্ সাহেব অসনন্থ হন, এজন্য তান এক- 
বোতল ওষধের জন্য চাকৎসালয়ে গ্রমন্ করেন ।॥ চি।কংসক ওষধপান সময়ে, সেই 
বোতলটি আপনার ও্ঠসংলগ্র করতে সঙ্কহীচত হন্ নাই। উন্ত বোতল টিক্ৎসালয়ে 
গাকলে ষে; হিন্দ (সপাহীগ্ণ সেই ওষধব্যবহারে অসন্মত হইবে, এবং আপনাদের! 
দাঁতিনাশের আশঙ্কায় সন্ত্রম্ত হইয়া ডাকে ইহা তান বাঁঝ্তে পারেন নাই ॥ 
িপাহণীরা যখন ইধরেজ চি।কুংসকের, এই কাযেরি বিবরণ শান্ল, তখন তাহারা 'স্থর. 
গুকতে পাঁরিল না। তাহাদের আশঙ্কা ক্রমে গ:র্ত্র হইয়দ উঠুন, জাতনাশ-ধর্ম 
নাশের ভয়ে তাহারা গ্ুভীর উত্তেজনার হন দেখতে লা।গ্ন। তাহাদের, যেনাপ।ত, 
বোতলাঁটি ভা/ঙয়া ফোলিলেন এবং সেই কাষে র জন্য চিকিৎসকৃকে (তিরখকার কৃ' 'রলেন । 
চি ইহাতেও ৪৮ গ'ণত সোনকদল সন্তু্ট হইল না। তাহার যে আশঙ্কায়, [চালিত 
হইয়া উঠিয়াছুল, শশঘ্ব শীঘ্র তাহা অন্তাহতি, হইল না। ধীরে ধরে এপ্রল মাস 
অতাঁত হইল, ধীরে ধীরে মে মাস আঁসয়া জগতের, সমক্ষে আপনার প্রত্ভাব প্রকূশ 
করিতে ল্য গল; কিন্তু দিনের- -পর- দন; মাসের- পর- মাসের পরিবর্ত' নে, অসন্তুষ্ট 

িপাহীরা সন্তুষ্ট হইল না। একমাসের পর আর একমাস আসিতে লাগল, তাহাদেব 
অসম্তোষও একদল হইতে আর একদলে সংক্রামত হইয়া সেই দলকে সমান অসন্তুষ্ট, 
সমান উত্তোঁজত ও সমান সন্তস্ত কারয়া তুলিল 

অযোধ্যার 9 গ্লাণত আর একদল সৈন্য ছিলি। সে মুসের প্রথম: দিনে ইহারা 
আপনাদের টোটা স্পর্শ কারতে অবস্মত হয়। তাহারা এই বাঁলয়া আত্পক্ষমমঞ্ুন করে 
য়ে, তাহাদের উধৰ তন সহযোগিগণ উত্ত টোটা সকল অস্পু শ্য ও অপবিত্র বসা-সধ্যন্ত 
বািয়া দেশি কাঁবয়াছেনা ২রা মে এই সংবাদ স্যার হেনা লরেন্সের গোচর হইল | 
প্রথমে তান ইহাতে বি“বাস স্থাপন কারলেন না, কিন্ত শ্ষে ভান জানিতে পা রলেন 
যে উত্ত সংবাদ প্রকৃত ত ঘটনার উপর যাপিত ৷ এই সোনকদল লক্ষে হইতে সাত মাইল 
[সিপাহণ যুদ্ধ (২য় )-৫ 
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দুরে অবস্থিত করিতে ছল। পনরাদন পূর্বে ইহাদের কোনোরূপ চাণ্ল্য লাক্ষত হয় 
নাই । কোনোরূপ আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া ইহারা আপনাদের বছ্েষ-বুদ্ধর পাঁরচয় দেয় 
নাই। কিন্তু মে মাসের প্রারন্তে সহস। ইহাদের "চত্তব্যৃত্ত পাঁরবা্তত হয়, সহসা ইহারা 
ধর্মনাশের গভনর আশঙ্কায় সন্ত্প্ত হইয়া উঠে । ইহাদের অফিসারেরা ব্থা ইহাদিগ্রকে 
বুঝাইতে লাগলেন ষে, যে-সকল টোটা ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইয়াছে, তৎসমুদয়ে 
কোনো অস্পশ্য বস্তুর সংযোগ নাই, ব্থা নানা প্রমাণ দেখাইয়া নিণশে কারলেন যে 
পূর্বে আহারা যে-সকল টোটা ব্যবহার করিত, বর্তমান টোটাও ঠক তৎসমনদয়ের 
অনুরূপ, কিন্তু জঁফসারাঁদগের কথায কোনো ফল হইল না। সমস্ত সৈনকদল একবাক্যে 
টোটা স্পর্শ করতে অসন্মত হইল এবং একবাক্যে আপনাদের চিররুন ধম“রক্ষার জন্য 
ইংরেজ গবর্ণমেস্টের বিরুদ্ধাচরণ কাঁরিতে প্রাতজ্ঞাব্ধণ হইল | ইহারা লক্ষে2ী নগরের 
ইংরেজ 'বিদ্বেষীকোনো গ.প্চচর বানরস্তশকৃত ১৯ গণিত সৈনিকদলের প্ররোচনায় এইরুপে 
[বিচালত হইয়া?ছল ?ক না, তৎসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বাঁলয়াছেন, তাঁহাদের সেই 
সকল কথা কেবল কল্পনার উপর স্থাপিত হইয়াছে ।* যাহা হঙক, মে মাসের প্রারম্ভে 
যে, ৭ গাঁণত সৈ?নকদল 'বিচালিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কিছুই সন্দেহ নাই। 
তাহারা ৪৮ গাঁণত সৌঁনকদলে একখানি পন্ত লাঁখয়া পাঠায় এবং এ পত্র দ্বারা সকলকেই 
আপনাদের ধর্মরক্ষার জন্য দর্প্রতিজ্ঞ থাঁকতে অনুরোধ করে। ইরা মে তাহাদের 
সেনাপাঁতি অ*বারোহণে তাহাদের সম্মুখে উপাচ্ছিত হইয়া দেখলেন যে, তাহারা টোটার 
সম্বন্ধে সদ্দিগ্ৰ হইয়া ঠিয়াছে ; ।কছহুতেই তাহদের সন্পেহ দূর হইতেছে না, এবং 
1কছুতেই তাহাবা আপনাদের উধর্বতন কমণারীর কথায় কর্ণপাত কাঁরতেছ না। 
৩রা মে আসল । কিন্ত তাহাদের অধীরতা দূর হইল না। বরং পূর্বদন অপেক্ষা 
তাহারা আঁধকতর ।বরস্ত ও অধিকতর দ:প্র।তজ্ঞ হইয়া উিল। স্যার হেনরি লরেন্স 
বখন শুনলেন যে ৭ গাণত সৈ'নকদলের অসন্তোষ ও আশাধ্যতা ক্লমে বৃদ্ধি 
পাইতেছে, তখন তান স্থির থাকতে পারিলেন না। এখন তাঁহাকে গুরুতর কায “সাধনে 
প্রবৃত্ত হইতে হইল। তাঁন অসম্ঞষ্ট-অবাধ্য সৌনকদলকে নরস্ত্র কারতে উদ্যত 
হইলেন । নিরস্ধীকবণ সময়ে যাদ সে নকল কোনোরূপ অবাধ্যতা দেখায়, তাহা হইলে, 
তাহাদের বিনাশসাধনে তিনি স্থিরঙ্কল্প হইলেন । ৩রা মে সায়ংকালে স্যার হেনরি 
লরেন্স বহুসংখ্যক স্ুসাঁজ্জত ও সশস্ত্র সৈন্য এবং কয়েকাট কামান লইয়া ৭ গাঁণত 
সোনকদলের কাওয়াজের ক্ষেত্রের অভিমুখে প্রস্থান কাঁরলেন। প্রায় ?তিনঘণ্টায় সাত- 

সপ পরপর টস সা স্মাপজস শসসপ 

* কাঁথত আছে, যখন অযোধ্যা ঝ্িরিটিশ কোম্পানির আঁধকারভতুন্ত হয়, তখন ১৯ গণিত 
ও ৩৪ গাঁণত উভয় সোৌনকদলই লক্ষে7ীতে অর্বাস্থতি করিতোঁছল । অনেকের বাস 
যে, এইখানে ইংরেজ গবন“মেন্টের বিরুদ্ধাচরণে ইহাদের প্রবত্তি জন্মে। হেনরি 
লরেন্স লিখিয়াছেন যে ১৯ গাঁণিত সৌনকদলে প্রায় সাতশত অযোধ্যাবাসী লোক 
[ছল । উপাস্থিত সমযে ইহারা প্রায় সকলেই স্বদেশে প্রত্যাগ্ত হর । অযোধ্যাগ্রহণে 
িরুপ বিষয় ফলের উৎপাত্ত হইয়াছিল, এতদ্বারা তাহারা স্পম্ট উপলাধ্ধ 
হইতেছে । --7৫4)০১ ১৪9০) 1707, ৮01. -1 588, 
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মাইল পথ আঁতক্রান্ত হইল। স্যার হেনার লরেন্স তিঘপ্টর মধ্যে সজ্জবভূত সৈন্য 
ও কানান লইয়া য.দ্ধবেশে কাওয়াজের প্রশস্তভূমিতে উপ্পাস্থত হইলেন। 

এই সময়ে সম্ধ্যা অতঁত হইয়াছিল । নির্মল আকাশে 'নর্মল চন্দ্রমা ধীরে ধারে 
আপনার !স্নপ্ধকর কিরণজাল !বকাশ পূবক ঢারাঁদক উদ্ভা'সত কাঁরয়া তুলতে.ছল। 
তারকা-গ্তবক মেঘশুন্য আকাশ-তলে ধীরে ধারে ফু'টয়া প্রক।তর অপূর্ব শোভা 'বিজ্ঞার 
করিতেছিল। প্রকীতির এই কমনীয় কান্ততে মোহিত হইয়াই যেন, সমপ্ত গত পীরে 
ধীরে আপনার পুবতিম জীবন্ত ভাব হইতে বিচ্যুত হইতেছিল। ইহা ইংরেজাদিগের পাবি 
বিশ্রাম-বারের রা।ত্র। ধমণীনষ্ত ইংরেজ এই রান্রতে ঈশ্বরের আরাধনায় 'নাথিষ্ট হইয়া 
থাকেন, 'কন্তু স্যার হেনর লরেন্সের নিক এখন আরাধনা অপেক্ষা অবাধ্যতার শান্তি- 
দান আধকতর প্রয়োজনীয় বাঁজয়া বোধ হইল । স্যাবহেনর লরেন্স এই রাঁত্রতেই অবাধ্য 
[স্পাহীদিগকে নিরস্ত করতে অথবা কামানে উড়াইয়া 'দতে সেন্য লইয়া কাওয়াজেব 
ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন । 'নিন্তত্ধ প্রকৃতির নিস্তখ্থতা ভঙ্গ হইপস। পসৌঁনকগণের পদ- 
ধ্বনিতে, অগ্ত্-শস্ত্ের সন্চানলনে; অ*্বগণের হেযারবে কাওযাজেব সেই [নিস্তব্ধ প্রান্তর 
আবার ভ্াগ্রত হইয়া উঠল। ৭ গাণত সৌনক্ন মেই স্থানে আনীত হইল । অবস্মাং 
রাঁন্্কালে সেই !বস্তৃত প্রান্থরে নমবেত হইবার উদ্দেশ্য কি, তাহা প্রথমে তাহাদের হৃদয়ঙ্ছন 
হইল না; কিন্তু শেষে যখন তাহারা আপনাদের সমক্ষে উরোপীয় অ*্যারোহ, 
সঙ্জীভুত কামান ও সশস্ব সৈন্য স্থা(পত দেখল, তখন তাহাদের আশঙ্কা দভীরতর হইয়া 
উঠল । তাহারা ব্ঝতে পারল যে, তাহাদের সর্বনাশের জন্য এইরূপ যুদ্ধোগষোগী 
আযোজন হইয়াছে, তাহারা অণ:মান্ও অবাপ্যতা দেখাইলে, এই সকল কামানে তাহা- 
দগকে উড়াইযা দেওয়া হইবে, স্ততরাং তাহাদেব পতন অবশ্যন্তাবী ৷ চিন্তাব-পর-চল্তার 
তনঙ্গ তাহাদের দ্গষে আভঘাত ক'নতে লা'গন। তাহারা এই আভঘাতে ভীত ও কঙবব্য- 
ধমুখ হইয়া নীরবে আপনাদের আধনায়কগ:ণর সন্ঃখে আ।সয়া দাঁড়াইল। তাহাদের 
পূবতন অবাপ্যতা দুব হইয়া।ছল, এখন তাহারা আপনাদের অ1ধনায়কগণেব আদেশ 
গ্রাতপালনে ওদাসীন্য দেখাইল না । [কন্তু এইসময় একটি আক'স্মক ঘটনায় ভাহাদের 
ভাবা'তর উপস্থিত হইল ।॥ তাহাদের স'মুখে স্যার হেনরি লরেন্স স।ঙগগণের সহিত 
উপাস্থত ছিলেন স্যার হেনরি লরেন্সের পশ্চা্ভাগে কামান সকল সাঁজ্জত ছিল । 
একগন কানান-রক্ষক ভ্রমকমে আগ্ন জবালায় | সমস্ত ?সপাহণীবা ভাবিল যে, ভয়ঙ্কর সময় 
উপ।ছ্থত হইয়াছে, মুহূততমধ্যে কামানের গোল।য় তাহাদিগকে বিনষ্ট করা হইবে, সুতরাং 
তাহারা "স্থির থাঃকতে পারিল না। প্রথমে একজন পলায়ন করিল , তৎপরে আর 
কজন তাহার অনুসরণে উদ্যত হইল ; এইরুপে কিয়ংক্ষণ মধ্যেই সমস্ত সৈন্য-শ্রেণীতে 
অনেক স্থান শুন্য হইয়া পাঁড়ল। সর্বসমেত ১২০ জন কাওয়াজের ক্ষেত্র ছাঁড়ুয়া 
গল। অবাঁশস্ট সৈনিকেরা এখন ধীরভাবে ইংরেঞ্জ অধিনায়কের আদেশপালনে অগ্রসর 
ইল। অশ্বারোহীগণ পলায়িত সৈনিকাদগের পশ্চাপ্ধাবিত হইল । এঁদকে ৭ গণিত 
'লের অবাঁশণ্ট সৌনিকগণ সেনাপাতর আদেশে আপনাদের অস্ত্র পাঁরত্যাগ ক'রল। 
গ৪ুপে রাঁন্রর একাধ অতীত হইল । গভীর 'নশীথে যখন চারাদক বিগ্ছন্ধ ছিল, 
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লোকে যখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত থাকিয়া দিবসের শ্রান্তি দূর করিতেছিল, তখনও 
সেই প্রশস্ত ক্ষেত্রের সোনকেরা আপনাদের গুরুতর কার্যসাধনে বিরত হয় নাই, 
তখনো ৭ গ।ণত সৌনকদলের 'সিপাহীরা অন্ত্র্ারত্যাগ্রপূরবক আত্মাবাননাজনিত 
গভীর দুঃখে দণ্ডায়মান ছিল । নির্মল চন্দ্র তখনো মেঘশূন্য অনস্ত আকাশের. মধ্যভাগে 
থাকিয়া আপনার কিরণজাল বিকাশ করিতেছিল; সৌন্দ্যময়ণ প্রকৃতি তখনো আপনার 
অপার ষযৌন্দ্যে আপাঁনই মুগ্ধ হইয়া নিংশম্দে হাসিতোছিল, কিন্তু ৭ গ্াঁণত 
সৌনিকদিগের তখনো শোচনীয় অধঃপতনের অভিনয় শেষ হয় নাই।, উন্ত সৌনকদল 
তখনো আপনাদের অধিনায়কের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নীরবে বীরত্রতের শে্নীয় ' পারণাম 
দোঁখতেছিল। ক্রমে একে একে সকল শেষ হইল, ক্রমে একে একে সকল সৈনিক-পুরুম 
আপনাদের অক্ব্রাদি পারিত্যাগ কাঁরয়া সামান্যবেশে দাঁড়াইয়া রহিল। রানি দুই প্রহরের 
পর স্যার হেন্র লরেন্সের সৈন্য ৭ গ্রাণত 'সিপাহদিগের পরিত্যন্ত অঙ্ লইয়া 
লক্ষে0োতে 'ফাঁরয়া আ'সল। স্যার হেনাঁর লরেন্স এই সময়ে সকলকে এই বিয়া 
আম্বাস 'দলেন যে যাহার৷ নিরপরাধ বলিয়া ছ্থিরীকৃত হইবে, গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে 
প্নবরি সৌনক-শ্রেণীতে গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। লরেন্সের এইরূপ 
আম্বাস-বাক্যে নিরস্ত্রকৃত সেনিকেরা সন্তুষ্ট হইল। তাহারা ধীরভাবে আপনাদের 
পলায়িঠ5 সহযোগগগণ্রে অনুসন্ধান কাঁরতে লাগিল। পলায়িতগণ তাহাদের কথায় 
আবার আপনাদের আবাস-স্থানে 'ফারয়া আ'সল। পরাদন বেলা দুই প্রহরের 
সময়, সমস্ত সৈ'নকদলে আবার ৭ গাঁণত সোনক-নিবাস পাঁরপণ“ হইয়া উাঁঠল। 

এইদিন স্যার হেন:র লরেন্স গবর্নর জেনেরলকে 'লিখিলেন যে, ৭ গাঁণত সৌনিক- 
দলের সম্বন্ধে যেরুপ ব্যবস্থা করা 'গিয়াছিল, তহাতে অনেক ফল পাওয়া "গিয়াছে । 
[কন্তু আম অনেকের নিকট শ্ুনিয়া'ছ গত রাত্রিতে ৪৮ গাণত দলের 'সিপাহনগণ 
৭ গাণত িসপাহশীদগকে পলায়নের অন্য তিরম্কার করিয়াছিল। তাহারা কাহয়াছিল; ' 
৭ গ'ণত দলের 'সিপাহারা যাঁদ দ:ঢুতার সহিত দণ্ডায়মান থাকিত তাহা হইলে, তাহারা 
ইংবেজাঁদগের উপর গাল চালাইতে লঙ্কচত হইত না। কিন্তু আ'ম এই সকল কথায় 
বিধবাস গ্থাপন কারতে পারি নাই। যাহা হউক, উপস্থিত সময়ে সিপাহীদিগের মধ্যে। 
যেরূপ গভশর উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যাইতোঁছল, সাধারণে নানাকথা নানাভাবে রঞ্জিত 
ক'রয়া আপনাঁদিগের কম্পনা-শান্তর পরিচয় দিতেছিল, তাহাতে হেনার লরেন্স সাঁবশেষ 
ধরতার সাঁহত সমস্ত বিষয়ের পযাঁলোচনা কাঁরতে লাগিলেন। বিপদ যে ক্রমে বাড়িয়া 
াঁঠতেছে, ইহা তাঁহার পন্ট বোধ হইল। সময় যত আতিবাহিত হইতে লাগিল, ততই 
এই বিরাগের চিহ্ন স্পম্টীকৃত হইয়া উঠিল । ৭ গণিত সিপাহশীদগ্গের পঞ্চাশজন প্রধান 
ষড়ফন্ত্রকারণীকে কারারহদ্ধ করা হইল । গোলযোগের কারণের অনুসন্ধান জন্য একটি 
সামাতি বসিল। কিন্তু কার্ষে কিছুই হইল না। সমিতি কোনও কারণ বাঁহর কাঁরতে 
পাঁরিলেন না। তাঁহাদের সকল চেষ্টা সকল উদ্যম 'বিফল হইল । উপস্থিত সময়ে 
দিপাহীদিগের মুখ 'নিরুদ্ধ 'ছিল, তাহারা কখনও কোনো কথা কহিয়া' আপনাদের 
ষড়যুন্তের চিহ্ন প্রকাশ কারত না। কন্তু যখন উপয্য্ত সময় সম্মখবতাঁঁ হইত, তখন 
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[কলেই একপ্রাণে এক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সন্মুথিত হইয়া উঠিত। ৭ই মে ৪৮ গাঁণত 
লের সৈনিক-নবাস পদড়য়া যায়। এই দলেরযষে 'সবাদার ৭ গণিত দলের পন্ত 
্তৃপক্ষের নিক১ সমর্পণ করিয়াছিল" প্রথমে তাহারই গৃহে আগুন লাগে । পরাঁদন 
'হন:রি লরেন্স এই দগ্ধ সৈৌনিক-ানবাস পাঁরদর্শন করেন॥ িপাহগীরা সকলেই তাঁহার 
'নকট যথোচিত ধীরতা ও সোৌজন্যের পারচয় দেয়, এবং আপনাদের সমপাত্ত বিনাশ হেতু 
সকলেই গভীর দুঃখপ্রকাশ করে। এই সময়ে সকলে অযোধ্যার সিপাহপাদগের মনোগত 
ভাব বুঝিতে সমর্থ হন নাই । কিন্তু হেনরি লরেন্স এই সকলের মধ্যে পরিগাঁণত 
ছলেন না। তিনি আপনার দহদর্শিতা ও ধাঁরতায় অনেক বিষয় হুক্ষর্ূপে বুঝিয়া 
উঠিতেন । তাঁহার সদ্বিবেচনায় ও তাঁহার বিচার-দক্ষতায় এই সময়ে অনেক সুফলের 
উৎপাত্তি হইয়াছিল। তিনি সকলের সাঁহত শিয়া, সকলের সহত আলাপ করিয়া, 
মবশেষে স্থির কীরলেন যে, 'সিপাহীরা গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উাঠয়াছে । 
বসাযুন্ত টোটার গঞ্জে এই আশঙ্কা তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, এবং উহা ক্রমে 
প্রবল হইয়া তাহা'দগকে নানারূপ অবাধ্যতার 'চহ্ন দেখাইতে প্রবাতিত করিয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে হেন্ধীর লরেন্সের সাঁহত 'সিপাহশীদগ্ধের যে সকল কথা হইয়াছিল, 
হেনার লরেম্স্ তাহার কোন্মে কোনো অংশ স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া গ্িয়া্ছেন। সে 
সময় 'সিপাহশদিগের ভয় কিরূপ প্রবল উঠিয়াছিল, তাহা, লেরেম্সের এ 'লাপিতে স্প্ট 
বুঝা যায়। উন্ত লাঁপর একাংশ এইচ্ছলে উদ্ধৃত হইতেছে । হেনরি লরেন্স এইপত্রে ৯ই 
পম লর্ড কাঁনঙের 'নিকট 'লাঁখয়াছেন,--'অযোধ্যায় কামান-রক্ষক সৈৌনকদলের একজন 
জমাদারের সাঁহত আমার একঘণ্টার আঁধককাল আলাপ হয়। জমাদার জাতিতে রাঙ্মণ, 
তাহার বয়স প্রায় ৪০ বংসর, চরিত্র উত্তম । এই ব্যান্তর বিবাস যে, শঠতা প্রকাশ 
পূর্বক গবন“মেন্ট গত দশবৎসর ধাঁরয়া ভারতবর্ষের সকলকে ধরচ্যুত কাঁরবার প্রয়াস 
পাইতেছেন। আ'ম তাহার এইকথায় চমাকিত হইয়া উঠলাম । তাহার যুক্তি এই, 
আমরা যেমন চাতুরী করিয়া ভারতবষে আধিপত্য হ্থাপন করিতেছ, যেমন চাতুরা 
ক।রয়া ভরতপুর, লাহোর প্রভৃতি জয় করিয়া, তেমাঁন চাতুরী কাঁরয়া, 'হিন্দ:দিগ্রের 
যে-সকল খাদ্যসামগ্রী বাজারে বিক্লীত হয়, তৎসমুদয়েও আদ্-চুণ্ণ মিশাইয়া 'দিতোছি ॥ 
যখন আম তাহাকে কহিলাম যে ইউরোপে আমাদের প্রভূত ক্ষমতা আছে, গত রুূশ- 
যুদ্ধে আমরা একবৎসরের মধ্যে আমাদের সৈন্য-সংখ্যা চতুগ€ণ কাঁরয়াছি। আবশ্যক 

হইলে, আমরা ছয় মাসের মধ্যেও ভারতবষে' বহুসংখ্যক সৈন্য আনিতে পার; এরূপ 
হইলে আমাদিগকে আর 'সিপাহশিগের উপর কোনো বিষয়ে নিভভর করিতে হইবে না। 
তখন সে উত্তর কারল যে, আমরা যে লোকবলে ও অর্থবলে শ্রেষ্ঠ তাহা সে অবগত 
আছে $ ফিন্তু ইউরোপীয় সৈন্য আনা বহু ব্যয়সাধ্য ; এজন্য আমরা 'হন্দুদিগের 
সমুদ্রপারে লইয়া "গিয়া পুথিবী জয় কারতে ইচ্ছা কাঁরয়াছি। ইহাতে আম উত্তর 
কাঁরলাম, যাঁদও 'সিপাহপরা ম্থলযুদ্ধে ভাল, কিন্তু তাহাদের অসার ও অপকৃষ্ট খাদ্যের 
জন্য তাহারা জলঘ.্ধে তাদুশ উৎকৃষ্ট নয়। জমাদার গন্তীরভাবে আমার এই কথার 
উত্তর করিল, 'অবশ্য আমাদের খাদাসামগ্রতে তাদ্শ সারভাগ্ন নাই, এইজন্য আপন্যর 
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আমাদিগকে আপনাদের ইচ্ছানুরুপ খাদ্যসামগ্রী দিয়া আধকতর সবল ও সবত্র গমনক্ষম 
কাঁরতে চাহিতেছেন |” জমাদার পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, “কলে যাহা বলিয়া থাকে, 
আমি আপনাকে তাহাই কাহতে'ছি।, আম উত্তর করিলাম, গনবেধি ও বিদ্বাসঘাতকেরাই 
এরূপ কহিয়া থাকে, কিন্তু সাধু ও বিবেচক ব্যন্তি কখনও এরূপ মনে করেন না।' 
সে এই সকল কথায় বি*বাস করে কি না, তাহা 'কিছদ বাঁলল না, কেনল এইমান্র বাঁলল, 
"সকলেই মেষপাল। প্রধান বান্ত যে পথে যাইবে, সকলেই তাহার অনুসরণ করিবে । 
আমি তাহাকে কহিলাম, “১৮৪৬ অন্দে আমাদের সৈনিকেরা কাব্লে যে দেড়শত ভারত- 
বয় বালক-বালকা পারত্যাগ করিয়া আসয়াঁছল, আম তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছি । 
এই সকল পরিত্যন্ত বালক বালিকাকে খ্রীস্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করিতে আমার ইচ্ছা হয় 
নাই, আমি সকলকেই তাহাদের আত্মীয় ও বন্ধুগণের হস্তে সমর্পণ কারয়াছি।, জমাদার 
উত্তর কারিল, হাঁ । এ বিষয়ে আমার বেশ স্মরণ আছে, আমি তখন লাহোরে ছিলাম ।, 
ইহার পর সে কাঁহল যে দুভি“ক্ষের সময়ে ইংরেজেরা বালক-বালিকাদিগকে ক্লয় করিয়া 
থ্রীস্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করিয়া থাকেন । “এই জমাবার কুড়ি বংসর কাল আমাদের সৌনক- 
শ্রেণীতে কার্য করিতেছে । পূর্বে কখনো কোনো বিষয়ে ইহার কোনোরূপ সন্দেহ বা 
[ব*বাসঘাতকতার পাঁরচয় পাওয়া যায় নাই । কুঁড়ি বংসর কাল এ ব্যান্ত ধীর ও 1ব*্বস্ত- 
ভাবে আমাদের কার্য করিয়াছে । এই কার্যের পুরস্কারস্বরুপ আমরা ইহাকে সাধারণ 
সৌনণকগণের মধ্যে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত কাঁবযাছি, তথাপি এখন এ ব্যান্ত আমাদের 
বিরুদ্ধে যে সকল কথা ক'হতেছে, ষে সকল আভমত ইহার হদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, 
তাহাতে ইহাকে ঘোর বিম্বাসঘাতক বলিয়া বোধহয় । এহাঁদন স্যার হেনর লরেন্স 
উন্তর-প'শ্ম প্রদেশের লেস্টেনেউ গবনরি কল্ঠাবন সাহেবের নিকট একখান পন্ত 

লেখেন । এই পন্রে উন্তর ভারতের দৃগর্পমূহের উপর দঙস্ট রাখিতে কল্বিন সাহেবকে 

সাঁধশেষ অনুরোধ করা হইযাছিল। সার হেন:র লরেন্স পাঁরণামদর্শ ছিলেন । 
পারণামদর্শিভাষ তাঁহার অনেক কথা এখন ভ!বষাদ্বাণণ স্বরূপ পারিগহীত হইয়া থাকে । 
হেনরি লরেন্স যে আশঙ্কাষ কলাবন সাহেবকে সাবধান কারয়াছলেন, সময়ে সেং 
আশঙ্কায় ফল প্রত্যক্ষীডৃত হইয়াছিল, সমষে সমন্ত উত্তর-পশ্চমাণ্ল গুজ্নলিত হুতাশনে 
পরিব্যাঞ্ত হইয়া সাধারণের হুদয়ে গঙ্শীর আশঙ্কা ও উদ্বেগের সঞ্চার ক।রযা'ছল । 

অযোধ্যার প্রধান কমিশনাবের উল্লিখিত পত্র যাঁদ 'লখিত হওয়া মান্র গর্বনর জেনে- 
রলের নিকটে উপস্থিত হইত, তাহা হইলে, উহাতে বুঝাইত যে, অবশ্য কোনো গুরুতর 
বিপদের সূচনা হইতেছে । কিন্তু যখন উন্ু পন্ত কলিকাতায় পেশছে, তখন লিখিও 
বিষয় অতাঁত ঘটনার সহিত মিশিষা গিয়াছিল, স্ততরাং উহা তাদশ আশঙ্কা বা উদ্বেগো 
উদ্দীপক হয় নাই । গবর্নর জেনেরলের মান্নসভার সদস্যগণ অযোধ্যার 'সিপাহপীদগেব 

অবাধ্যতা ও তৎপ্রযুন্ত তাহাদের শাঁন্তদান সন্বম্ধে তক্ণবিতর্ক করিতেছিলেন । নিপাহশ- 
গণ 'কিজন্য এরুপ অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সভ্য ভিন্ন ভিন্ন মত 
প্রকাশ করেন। কিন্তু স্যার হেনরি লরেন্স 'সিপাহশীদগকে সৈনিকশ্রেণীতে পুনগ্রহণের 
'যে প্রগ্ভাব করিয়াছিলেন, তাহা সকুলেই একবাক্যে অসঙ্গত বলিয়া নিদেশ করেন। 
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অন্যতম সভ্য ডোরিন সাহেব এ সম্বন্ধে আপনার কঠোরতার পরিচয় দিতে সংকুচিত 
হন নাই। তান লর্ড কাঁনঙ:য়ের সদয়তার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেন । তাঁহার মতে 
নিরস্তীকরণ 'সিপাহাঁদগের অবাধ্যতার সমুচিত শান্তি নয়। তিনি আপনার মন্তব্য- 
'লিপিতে স্পচ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন, 'যত শগঘ্র বিদ্রোহের এইরূপ সংক্বামণশস্তি বিনষ্ট হয়, 
ততই ভাল। অপেক্ষাকৃত লঘু শান্তিতে উহা নিরাকীতি হইবে না; কঠোরভাবে 
কার্যকরণ এখন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্রোহাপরাধে যত সৈন্য আভিযুক্ত হইয়াছে, 
তাহাদের সকলকেই সাম্মরিক আইনের কঠোরতম বিধি অনসারে শাস্তি দেওয়া উচিত । 
আমার মত এই, যে সৈনিকদল ভালরূপে পরিচালিত হয় তাহারা কখনও বিদ্রোহনী 
হইয়া উঠে না। যাঁদ ইহা সপ্রমাণ হয় যে ৭ গরণত সিপাহীঠলের সকল আঁফসারই 
আপনাদের কর্তব্যকর্মে অবহেলা দেখাইয়াছেন, তাহা হইলে আমার মতে তাঁহাদের 

সকলকেই তাঁহাদের আপন আপন সোনকদলে অবরুদ্ধ রাখা উচিত।” ১৩ই 
মে ডোরিন সাহেব আপনার এই মন্তব্য লীপবদ্ধ করেন। তিনি ষে ধারণার বশবতর্থ 
হইয়া এইরূপ 'লিখিয়াছেন, সাধারণেও সেই ধারণার বশবতর্ঁ হইয়া নিদেশ কারিতে 
পারে যে, যে-দেশ সুশাসিত হয়, সে দেশের আধবাসিগণ কখনও গবন“মেণ্টের বিরুদ্ধা- 
চরণ করে না। সুতরাং এই দারণা অনুসারে সাধারণে ডোরন সাহেবকে অবরুদ্ধ 
কারবার প্রস্তাব কাঁরতে পারে ; যেহেতু ডোরন সাহেব এই সময়ে, মান্ত্রসভার প্রধানতম 
সদস্য ছিলেন। লর্ড কানিঙের সমক্ষে তিনি ব্রাশ সাম্রাজ্যের ঘোর যথেচ্ছাচারী 
পাঁরচালক হইয়া উঁঠয়াছিলেন।* তাঁহার বয়স ৬০ বংসর হইয়াছিল, কিন্তু 'তানি এই 
পাঁরণত বয়সেও আপনার পরিণত বুদ্ধর পরিচয় 'দতে সমর্থ হন নাই। ভারতবষ" 
ব্যতশত আর কোনও দেশে তিনি দশর্ঘকাল অর্বাস্থাত করেন নাই, সাবল সার্স 
বাতশত আর কোনও কার্যে তান লিপ্ত থাকেন নাই: মুতরাং তাঁহার দশর্ঘকালের 
আঁভক্ঞতা আত সঙ্কনর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। তিনি সময়ে লড কানিওয়ের ধারতা 
দেখিয়া অধীর হইতেন, এবং সময়ে সময়ে কানিওয়ের সছিবেচনা ও সাধুতার 1নন্দাবাদে 
অগ্রসর হইতেন। ঘোর সঙ্কটাপন্ন সময়ে যখন ব্রিটিশ শাসনের মূলাভাত্ত ধারে ধরে 
1শাথল হইয়া পঁড়তেছল উৎকট নৈরাশ্য, আতঙ্ক ও বিষাদের করাণ ছায়া যখন সব্বন্ 
ধরে ধীরে প্রসারত হইতোঁছিল, ভারতের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্তে যখন ত্র 
তুষানল ধাঁরে ধারে অলক্ষ্যভাবে আপনার গাত বিস্তার করিতোছিল, তখন এইরূপ 
অদরদশী ও অপাঁরণত বদ্ধ ব্যাস্ত ব্রিটিশ ভারতের সর্বপ্রধান শাসন-সাঁমাতর সর্ব 
প্রধান সদম্যের পদে আঁধাচ্ঠত ছিলেন । 

যে দিন ডোরিন সাহেবের মন্তব্য লাখত হয়, সেই দিন অন্যতম সভ্য জেনেরল লো 
আপনার মন্তব্য 'লাপবদ্ধ করেন। সেনাপতি লো দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকিয়া 
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'ভারতবাসাীদর্ের আচীর-ব্যবহারেযী তজ্ঞ হইয়া উঠিয়াঁছলেন॥। সেঞ্টানয়ে ভারতবষে" 
তাঁহার ন্যায় পারিণামপ! ও অভিজ্ঞ পলাজপুরূষ কেহ ছিলেন না॥ ডোরন সাহেব 
লন্দেহ্যন্ত টোটা 1সপাহখীদগের অবাধ্যতার কারণ বগা নির্দেশ করেন নাই॥ তাঁহায় 
মিতে উহ্য সিপাহীদিগের গ্বর্নমেন্টের বিরুদ্ধীচারা হওয়ার একটি ছল মান্র॥ 1সপাহতরা 
প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্রোহোন্মখ হইয়াছে । কিন্তু তিন ধাঁদও তোৌন্রশ বংসর কাল 
'বর্নমেণ্টের কাধে" লিগ ছিলেন, তথাপি ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তাঁহার পারজ্ঞাত 
হয় পাই। ক।লকাতা হইতে পণ্াধা মাইল দরে তিনি কখনও গমন করেন নাই ॥ তাঁহার 
ঘ।ভঞ্রতী সর্বজনীন ছিল না তিনি ভারতবাসীদিগের আচার-ব্যবহার ও ভারতঝাসখ* 
'দিপ্ধের সামাজিক শবস্থন প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই জানিতেন না॥* সেনাপাতি লো তাঁহার 
ন্যায় অদুরদশ্খী ঝা ভীহার ন্যায় আবমৃষ্যকারী ছিলেন নাঁ। [তিন অযোধ্যা 
োলফোৌগের বিষয়ে চ্গণ্ট নিদেশি করেন ধৈ, সিপাহীরা আপনাদের জাতিনাশ ও 
খর্মনাণের ভয়েই টৌটা স্পর্শ করিতে সম্মত হয় নাই ॥ তাহারা ইচ্ছা করিয়া আপনাদের 
সৈন্মপাঁতির সমক্ষে অবাধ্য দেখায় নাই ; চিরন্তন ধর্মমাশের আশঙ্কায় তাহাদের হৃদয় 
বিচলিত হইয়াছে । এই আশম্কাই তাহাদিগকে গবর্নমেন্টের নিকট অবাধ্য ও আবিনধত 
কংর্রয়া তুলিয়াছে। 

মপ্রিসভার আর-একজন সভ্য- গ্রাণ্ট সাহেবও উপদ্থিত বিষয়ে আপনার অভিমত 
পরিধ্ন্ত করেন। তিনি লো সাহেবের সাহত একমত হইয়া নিশি কণেন যে, টোটার 
সম্বন্যে যে সকল কথা প্রচার হইয়াছে, তাহাতে সপাহণরা আপনাদের জাতিনাশের 
আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠঠয়াছে। এই ভয়প্রযূক্কই তাহারা আপনাদের সেনাপ'তির নিকটে 
অবাধ্যতার পরিচয় দিয়াছে । ১৯ গাণত ও ৩৪ গ?ণত সিপাহধদিগের সবন্ধে যাহা ধরা 
হইয়াছে, গ্রাণ্ট সাহেব অযোধ্যার ৭ গণিত সোঁনকদলের সম্বন্ধেও সেইরূপ কারবার 
"পরমর্শ দেন এবং সমন্ত অসং লোকাদগকে কম প্যত করিবার প্রস্তাব করেন ।** 

এদিকে স্যার হেন£র লরেন্স: নি্০ষ্ট ছিলেন না গবনর জেনেরলের মান্ত্রসভার 
সদসাগণ যখন আশপনাদের মন্তব্য-লি!পতে নানা যান্তর বিন্যাস ক।রতে।ছলেন, তখন 
হেন।র লরেন্স অটলভাবে থা?কয়া আপনার কাষ“দক্ষতার পরিচয় দেন। তান মান্ত্র- 
সভার শেষ 'বিচারের প্রতনক্ষার থাকেন নাই, সদস্যগণের প্রত্যেকের যান্ত ও 'সম্ধান্ত 
জানবার জন্যও উন্মুক্ত হইয়া রহেন নাই। তাঁহার কার্যপ্রণালী সুনিয়মিত ছিল ৭ 
হুনিযামত কার্যপ্রণালীর গ্ুণেই অযোধার সমন্ত গোলযোগ আশু নিবারত হয়॥ 
স্যর হেনরি লরেন্স সেনকদলের সকলকে নিরস্ত্র না ক'রয়া, সেই দলের এতদ্দেশখয় 

প্রায় সকল অ।ফসার ও প্রায় পনেরঞ্জন সপাহবীকে পদচ্যুত করেন, অবাশম্ট সকলের প্রত 
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ক্ষমা প্র্ণীশতি হয় । এতদ্দেশীয় অফিসারদিগের মধ্যে দুই-একজন মাত্র পদস্থ থাকেন ॥ 
এইর(পে প্রায় দুইশত সৈনিক পুরুষ গুরুতর দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া আশার 
আপনাদের অবলণ্বিত কাধে" প্রবস্তে হয় ॥ ইহাতে গবনমেন্টের উপর তাহাদের পৃব্তন 
অধিগ্বাস অনেকাংশে নিরাকৃত হয় । স্যার হেনরি লরেন্স কেবল এইরূপে ক্ষমা প্রদর্শন 
রিয়াই নিরগ্ত থাকেন নাই॥ যাহারা আপনাদের প্রভুভান্ত ও বিশ্বস্ততার পারিচয় 
'দয়াছল, তান তাহাদি/গ্রর প্রতি যখোচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এই সকল 
'সিপাহীর পদোন্নতি হয়, এবং ইহারা পুরস্কৃত হইয়া সকলের নিকটে গৌরবাদ্বিত হইয়া 
উঠে । প্ারিতোষক পান উপলক্ষে একট সমৃদ্ধ দরবার হয়। এই দরবারে সমস্ত 
'সাঁবল ও সোর্নক কর্মচারখ, সৌনকদলের এতদ্দেশ'য় অফিসার এবং লক্ষের সমপ্ত প্রান 
প্রধান ব্যস্তি উপচ্থিত হন স্যার হেনরি লরেন্স ওজাস্বনশ ভাষায় একটি ঘস্কৃতা 
ক'রয়া কহেন যে, ব্রি'টশ গ্রবনণমেন্ট কখনও কাহারও কর্মে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত 
নহেন, এ ংবন্ধে তাঁহারা চিরকাল সমদর্শিতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। দিল্লীর 
মুসলমান অধিপাতিগণ হন্দ্দিগকে কিরূপ নিষতিন কাঁরতেন, তাহা সকলেরই স্মরণ 
ধরা উচিত। কিন্তু 'ব্রটশ গবন“মেন্ট সকল সম্প্রদায় ও সকল জাতিকে সমভাবে রক্ষা 
কাঁরয়া আসিতেছেন । কতকগুলি দুরাশয় ও দ:ম্টবুদ্ধি লোক এখানে-ওখানে অজপসংখ্যক 
ইউরোপবয় দেখিয়া সাধারণের নিকটে প্রকাশ করে যে, ইংরেজ গবর্মমেন্টকে অনায়াসেই 
পয:দপ্ত করা যাইতে পারে কিন্তু যেশপ্তি রূশিয়ার বিরুদ্ধে পণ্াাশ হাজার সৈন্য 
পাঠাইয়া দেয়, তাহা 'তিনমাসের মধ্যে ভারতবর্ষে উহার ছ্বিগুখ সৈন্য একত্র করিতে 
পারে। স্যার হেন্ঠর লরেন্স এইরূপ কহিয়া স্বহপ্তে যথোপযুক্ত সৈনিক পুরুষদগের 
তরবারি, খেলাও, শাল, সোনার হলকরা কাপড় এবং নগ টাকা দয়া তাহাদের হস্ত ধারণ- 
'প-বক সাদর-সন্তাষণ করেন।* অন্যান্য ইউরোপসয় স্যার হেনরি লরেন্সের এই মহৎ 
দ্টান্তের অনুসরণে বিমুখ হন নাই ॥ তাঁহারা স'নকদলের ভারতবষর আঁফসারদিগের 
সাঁহও ।ম"শয়া ভাঁহ'দগকে আপ্যায়িত করেন । এইর্পে প্রধান ক।'মশনরের সদাশয়তার 
অ.যাধ্যায় আপাততঃ সমস্ত গোলধঘোগ্ধের শান্ত হয়। স্যার হেনরি লরেন্স এইরুপ 
দরদ ও এইরূপ সদাশয় ছিলেন । যখব গবন“মেস্ট ৩৪ গাণত সোনিকণলের নিৎ্কাশন- 
দণ্ড-লাপ ভারতবর্ষের প্রত্যেক মৌনক-1নবাসে, প্রত্যেক সৈনিকদলের সম্মুখে পাঁড়তে 
আদেশ দেন, তখন হেনরি লরেন্স সে আদেশ পালনে উদ্যত হন নাই। তাঁহার আশঙ্কা 
ছিল যে, এইর্প গুরুতর দণ্ডের বিবয় জানিলে, অযোধ্যার অন্যান্য সৌনিকদলও সম্প্ত 

হইয়া গ্রবনমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইবে! এইরূপ দ:রদর্শিতায় হেনরি লরেন্স 
বাংলার সিপাহশীদগ্ের প্রধান আবাস ভু।মতে শান্ত-নুখ কিছুকাল অব্যাহত রাখেন ॥ 
যাঁদও অযোধ্যা শেষে করাল অনল-শিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া।ছল, যুদ্ধোন্মত্ত 'সিপাহশীদগের 
ভৈরবরবে যদিও শোষে অযোধ্যার শান্তি অন্তধনি কারয়া'ছল, তথাপি যখন অন্যান্য চ্ছানে 
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ভয়াবহ দশ্োর বিকাশ হয়, নরশোিত-ন্তরোতে যখন অন্যান্য হ্থল রা্জত হইয়া উঠে, 
তখনও অযোধ্যায় কোনো গুরূতর গোলযোগ্ের আবিভাঁব হয় নাই। কিন্তু ভয়ঙ্কর সময় 
ক্রমে নিকটবতাঁ হইতেছিল। কিছতেই উহার গাতিরোধ হইল না। দেখিতে দেখিতে 
উহা প্রবলবেগে উপাস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে মিরাট প্রজলিত বাঁহ-শিখায় 
উদ্দণপ্ত হইয়া উঠল । 

মিরাটের ৩ গণিত অশ্বারোহশদলের সৈনিক পুরুষেরা যেরূপ কঠোরভাবে দণ্ডিত 
হইয়াছিল, ষের্প কঠোরভাবে লৌহ-শংঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কারাগুহে প্রবেশ করিয়াছিল, 
তাহা পূর্বে উন্ত হইয়াছে । তখন তাহাদের মধ্যে কোনরূপ উত্তেজনার চিহ্ন পাঁরস্কুট 
হয় নাই। কিন্তু তাহারা আপনাদের সহযোগিগণের সম্মখে যে শোচনীয় দৃশ্য বিকাশ 
করিয়া 'দিয়া'ছল, তাহা হইতে ক্রমে গুরুতর ঘটনার আবিভবি হয়। দণ্ডিত সপাহখরা 
নীরবে ধাঁরভাবে কারাগহে গিয়াছিল, তাহাদের সহযোগগণ নীরবে ধীরভাবে 
আপনাদের আবাসে প্রত্যাবৃত্ব হইয়াছিল । ইংরেজগণ সমন্ত গোলযোগের শাস্তি 
হইল বঝলয়া আপনাদের প্রমোদ-গ্হে আমোদের তরঙ্গে দোলায়মান হইতোঁছলেন। 

সোনক আঁফসারেরা সতরণ ক্লীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছলেন। সিবিল আঁফসারেরা ৯ই 
মের ঘটনার প্রসঙ্গে আপনাদের বন্ধৃগণের সাহত হাসিতে হাঁসতে নানা আলাপ 
কারতেছিলেন, ইংরেজ-ম।হলাগণ গহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আপনাদের সুখশাস্তিতে 
আপনারাই পাঁরতৃপ্ত হইতেছিলেন। কিন্তু সিপাহশরা ইহাদের ন্যায় আমোদে প্রমত্ত 
হয় নাই--ই*হাদের ন্যায় ক্লীঁড়াকৌতুকে নিবিষ্ট হইয়া শাস্তন্গখ অনুভব করে নাই-_ 
তাঁহারের হৃদয়ে গভীর কালিমার সণ্চার হইয়াছিল । তাহারা ভাবল, আপনাদের 
চিরন্তন মামাঁজক নিয়ম, আপনাদের চিরন্তন লোকাচার এবং আপনাদের চিরন্তন ধর্ম- 
প্রণাপখর গৌরব রক্ষায় দটপ্রতজ্ঞ হইলে এখন ইংরেঙজের অপ্ব বিচারে ইংরেজের 
কঠোর শাসনে-শত্খখল আবদ্ধ হইয়া কয়েদখাদগের স।হত সমস্ত দিন কঠোর পারিশ্রম 
করতে হইবে। সন্দেখযুন্ত টোটাগ্রহণে অসম্মত হওয়াতে পুঝে অনেককে !নরস্্ 
করা হইমাছ। এখন তাহারা দেখল যে, নিরস্ত্রীকরণের পাঁরবর্তে ইংরেজ গবনণমেন্ট 
কঠোর পারিশ্রমসহ কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাদের সহযোগিগণ এখন 
কারাগারের যন্ত্রণা ভোগ কাঁরতেছে ১ এ দিকে তআহাদের ক্ত্রীপুন্ুগণ জীবকা-সংস্থানের 
অভাবে কম্টের চরম সাগায় পাঁতিত হইয়াছে । ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের মান/সক 
স্থরতা দূর হইল। তাহারা যখন অদূরে আপনাদের সঙ্গীগণের শন্য গহসকল 
দেখিতে লাগল, কারাগারের বিকট দ্শ্য যখন তআহাদের ম্মাতপথে জাগরুক হইল, 
তখন তাহাদের হৃদয় অধীর হহয়া উঠল । তাহারা আপনাদের দণ্ডিত সহযোগ্ি'দিগের 
পাঁরবারবর্গের শোচনীয় অবস্থা ভাবয়া, ক্রমে মানাসক যন্ত্রণায় দিকবিদিক- জ্ঞানশন্য 
হইয়া পাঁড়ল। অআহার্দের শান্ত 'তিরোহত হইল শ্থুখের আশা অস্তহত হইল এবং 
আংলাদ ও আমোদের 1ঝঁচন্ত দশ্য দুরে অপসারিত হইয়া গেল। হিন্দু ও মুসলমান, 
সকলেই তখন গভীর মনোযাতনায় অধীর হইয়া, এই অবৈধ কার্ষের প্রাতীবিধানে 
কৃতসঙ্ক্প হইল । 
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৩ গণিত সৈন্যদলের আঁফিসারেরা কারাগহে যাইয়া দশ্ডিত দিপাহগদিগের দেনা- 
পাওনা ও তাহাদের পাঁরবারিক অবস্থার 'বষয় অনুসন্ধান করেন। এই সময়ে সেই 
[সপাহীরা আপনাদের পরিজনবগ্গের জন্য যেরূপ চিন্তিত হইয়া উঠে, তাহাদের আত্মণয়- 
স্বজন পাছে জাঁবিকানিব্হের অবলম্বন-শ.ন্য হয়, এই আশঙ্কায় যেরপ কাতরতা প্রকাশ 
করে, তাহাতে আঁফসারাদগের মনে অপাঁরসীন কম্টের সঞ্চার হয়। তিনজন 
আফসার এই শোচনীয় দশাগ্রন্ত জীবদিগের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য 
চাঁদাসংগ্রহে কৃতসঙ্কলপ হন। কয়েকাদন আপনাদের অবস্থার শোচনীয় পাঁরণাম ও 
পরিবারবর্গের দীনতা লক্ষ্য ক'রয়া কেবল আক্ষেপ প্রকাশ কাঁরিতে'ছল, তাহারা 
আঁফসারাদিগের নিকটে কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় দেয় নাই। ইংরেজের উপর 
তাহার্দের যে গভনর বিদ্বেব জন্মিয়াছে, ইংরেজশাসন পধএ্দন্ত কারতে তাহারা যে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, এই সময়ে তাহার কোনো আভাস পাওয়া যায় নাই । তাহাদের 
মূখে গভীর বিষাদের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে'ছল, কিন্তু তাহাতে বিদ্বেষের লক্ষণ পরিস্ফুট 
হয় নাই, তাহাদের নেব্রদ্বয় নানা দুশ্চিন্তার আবেগে অশ্রুপ্ণ“ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে 
প্রীতীহংসার তীর জবালা বিকাশ হয় নাই। তাহারা এই সময়ে কেবল আপনাদের 
স্ত্রীপুত্রের জন্যই ব্য্যকূলতা দেখাইতোছল । এই ব্যাকুলতা দশর্ঘকাল থাকিল না। 
কয়েদগণ আপনাদের দীনতা ও হশনতা দেখাইয়া দীর্ঘকাল শ:৪খলে আবদ্ধ রহিল 
না। তাহাদের অবস্থার পাঁরবর্তন হইল । আঁবলম্বে তাহাদের সহযোগিগণ দলবদ্ধ 
হইয়া, তাহাদিগকে শ.ত্খল বিমুস্ত করল, আবলদ্বে তাহারা সেই উন্মত্ত সহযোগিাদিগের 
সাঁহত উন্মন্তভাবে ভীবণ অনল ব্বীড়ায় প্রণনুত্ত হইল। 

মে-দিন পলাশীর প্রশজ্ঞ ক্ষেত্রে শন্রুব ষড়যন্ত্রে হতভাগ্য সরাজউদ্দৌলার অধঃপতন 
হয়, লর্ড ক্লাইভের চাতুরীতে যে-দিন বাংলায় 'ব্রটশ-কোম্পানীর আধপতা বদ্ধমূল 
হইয়া উঠে, তাহাব পর.'একশত বৎসরের মধ্যে আর কখনও এইরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনার 
আ'বি৬বি হয় নাই, আব কখনো ব্রিটিশ শাসনের মূাভন্ত এইরূপ কম্পত হয় নাই, 
ইংবেজগণ আর কখনো এইরূপ বিপদাপন্ন হইয়া মহরতে মুহুতে সংহারিণী শান্তর 
ভৈরবমুততি দেখেন নাই । মিরাট হইতে দিল্লী, দিল্লী হইতে সমগ্র উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশ 
কাল অনল-শখায় ব্যাপ্ত হইতে থাকে; নরশোণত ম্মেতে চা'রাঁদক রাঁজত হইয়া 

উঠে। এই ঘোর বিপ্রবে_ আশঙ্কা ও উদ্বেগের এই ভয়াবহ সময়ে ধাঁর প্রকৃতি ল্ড 

ক্যাঁনঙের ধীত্রতা কিছুমান 'ঠবচলিত হয় নাই। ইংরেজি নববষে'র প্রারস্তে এক 
হস্তপাঁরামত যে মেঘখণ্ডের আবিভবি হয়, তাহা ক্রমে প্রসারিত হইয়া সমস্ত আকাশ 
ঢাকিম়া ফৌঁপিয়াছল.। লর্ড কানিঙও- এ সঙ্কটকালেও হতাশ হইয়া পড়েন নাই। তিনি 

ধশরভাবে কাঘ* কারতে প্রবৃত্ত হইলেন, ধাীরভাবে সমস্ত বিষয়ের শত্খলা করিতে 
লাগিলেন এবং ধারভাবে 'ভন্ন 'ভিন্ন স্থানের প্রধান প্রধান রাজপুরুষের সাহত পরামর্শ 

কাঁরয়া কত ব্যপথ-নির্ধারিত করলেন । তাহার সম্ম্খে এখন গুরুতর কাধকক্ষেত্র প্রসারিত 

হইয়াছল। এই কাষপক্ষত্রে প্রবেশ কাঁরয়া তান স্খালতপদ হন নাই। নানা 'চন্তার 
প্রবাহ তাঁহার হৃদয়ে আভঘাত কারতোছিল, নানা আশঙ্কার তরঙ্গ তাঁহাকে আন্দোলিত 
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ফারয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তিনি ধীরতা বা পাঁরণামদশিততা হইতে বিচ্যুত 
হন নাই। সম্মুখে গুরুতর বিপদের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল॥ লর্ড কানিঙ: এই 
[বপদরাশি আতন্রম কাঁরয়া, ভারতসাম্নাজ্য রক্ষা কাঁরতে শ্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন । তানি 
বাঁঝতে পারিলেন, বিপদ ধেরুপ গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে উহার প্রাতরোধ 
জণ্য যথোচিত আয়োজন করা উচিত। উপচ্ছিত সময়ে তাঁহার অধীন উপযুয্্ত-সংখ্যক 
ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার অধন্বরতা প্রকাশ হয় নাই; 
ইহাতেও তিনি ভীত হইয়া কর্তব্যপথ আতিক্রম করেন নাই। সে সময়ে যাহারা 
তাঁহার সম্মুখে "ছলেন, তাঁহারা সকলেই এই অপূর্ব ধারতা ও কর্তব্যকাষে" দন্তা 
দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। ন্ড কানিঙ, এখন আপনাদের বলবদ্ধ কারিতে চেষ্টা 
পাইতে লাগলেন, এবং নানা স্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া খীরভাঘে উপাস্থত 
বিপদের প্রাতবিধানে দণ্ডায়মান হইলেন । 

এখন অনশোচনার সময় ছিল না। নচে লর্ড কানিঙ এই বলিয়া আক্ষেপ 
কাঁরতেন ষে, নানা অ'বচারে ভারতে ইংরেজরাজ্য বিপদাপন্ন হইয়া উঠয়াছে। ইংরেজ 
ক্রমাগত রাজ্যবৃদ্ধি কারয়াছেন, কিন্তু সেই অধিকৃত রাজ্যরক্ষার কোনোরপ সুবন্দোবচ্ঠ 
করেন নাই। অনুদার ও সঙ্কীণ্ণ নীতির বলে ভারতের একরাজোর পর আর এক- 
রাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা উজ্ডীন হইয়াছে, একরাজ্যের অ'ধপাঁতির পর আর একরাজ্যের 
আধিপাতি শ্রীন্রষ্ট হইয়া শোচনীয়ভাবে কালাতিপাত কাঁরতেছেন। ইহাতে জনসাধারণ 
ক্লুম অসন্তুষ্ট হইতেছিল। হই্হ্যর উপর নানা কারণে তাহারা গভশর বিরাগের সাহিতি 
ইংরেজ গবর্নমেন্টের কার্যকলাপ দেখিয়া আসিতেছিল , এদিকে সকল স্থানে যথোপয্্ত 
ইউরোপণয় সৈন্য ছিল না। লর্ড কানিঙ ভারতবর্ষে ইউরোপণয় সৈন্য রাখিবার জন্য 
অনেক চেস্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চেস্টা ফলবতন হয় নাই। তিনি ভারতবর্ষ 
হইতে চীনদেশের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সৈন্য পাঠাইতে সম্মত হন নাই। এ বিষয়ে 
চশনের সাহত ভারতবর্ষের কোনও সংশ্রব ছিল না। ভারতবর্ষ হইতে পারশ্যেও অনেক 
সৈন্য প্রোরত হয়। লর্ড কান: কর্তৃপক্ষের আদেশেই এই সকল করতে বাধ্য 
হইয়া'ছলেন । এখন বিপদ সম্মুখীন হইয়াঃছল ; ভারতবর্ষে ইউরোপীয় সৈন্য রাখার 
সম্বন্ধে লর্ড কাঁনঙ: পূর্বে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তৎসমহ্দয় এখন ফলবতা 
হইমাছিল। কিন্তু এখন অতীত ?বষয়ের আলোচনার সময় ছিল না। গ্রতানুশোগনা 
এখন বিফল হইয়াছল । লর্ড কানন এখন পশ্চাতে দৃষ্টিপাত না কারয়া সম্মুখের 
কার্যে মনোনিবেশ করিলেন । 

বোদ্বাই হইতে পারশ্যে যে সকল সৈন্য গ্রিয়াছল, তাহারা এই সময় বোদ্বাইতে 
[রিমা আ'সতিছল। লড" কাঁনঙ ইহাতে আ*বস্ত হইলেন । তিনি এখন চীনদেশে 
যে-সকল সৈন্য যাইতে ছল, তাহাদিগকে আপনার সাহাষ্য জন্য ভারতবর্ষে আনতে 
ইচ্ছা কারলেন। এই সৈন্য ফিরাইয়া আনিতে গুরুতর দায়ত্ব স্বীকার করিতে হইত । 
কিন্তু লর্ড কানিও: এই দায়িত্বভার আপনার স্কম্ধে লইতে কিছহমান্ত্র সঙ্কুচিত হইলেন 
না। তিনি মুহূর্তকাল চিজ্স কাঁরয়া নিভাঁকচিত্তে এই গুরুত্বর ভার গ্রহণে অগ্রসর 
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হইলেন। তাঁহার স্গাহস কার্যকর হইল, চেষ্টা ফলবতাঁ হইয়া, উঠিল । চাীনদেশে যে 
সকল সৈন্য যাইতে'ছল, তৎসমুদয় তাঁহার সাহাষ্য জন্য কউ আসিতে লাগিল। 

লর্ড কানিঙও এইর্পে সেনা সংগ্রহ কারয়াই নিরগ্ত থাকেন নাই ; অন্য উপায়েও 
জনসাধারণকে শ্রান্ত কারবার চেস্টা পাইয়াছলেন। শারীরক বল অপেক্ষা মানাঁমক 
বল দেখাইতে তাঁহার আঁধুকতর আগ্রহ ছিল। তিন এখন এই মানাসক শ'ঝর পাঁরচয়। 
দিতে অগ্রসর হইলেন ॥ অনেকে যে, আপনাদের জাতিনাশ ও ধর্মনাশের; গ ভীর 
আশঙ্কায় গবন“মেন্টের [বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে, ইহা তাঁহার ষ্পন্ট বোধ হ্ইয়াছিল। 
[সপাহপীদিগের হয়ে এইরূপ আশঙ্কা বদ্ধমূল হইয়াছিল। সুতরাং ড কানিঙ, 
সাধারণকে মিষ্ট কথায় আর-একবার গবন“মেণ্টের এ বুঝাইতে ইচ্ছা করিলেন । 
একখানি ঘোষণা-পন্র প্রস্তুত হইল । গবর্নর জেনেরল এই ঘোষণা-পত্রে গুকাশ কারিলেন 
যে, অনেক প্রতারক এখন হিন্দ; ও মুসলমান সৈন্য, এবং সাধারণ প্রজাদিগের ।ব্*বাস 
জন্মাইয়া দিয়াছে যে, গবন“মেন্ট তাহাদের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ ক'রয়াছেন। কিন্তু 
গ্রব্নমেপ্ট কখনও এইরুপ দদুরাভসান্ধ করেন নাই । আপনাদের প্রজাদগকে প্রতারিত 
কৃরতে গবন“মেণ্টের কখনো প্রব্্তু জন্মে নাই। গবর্নমেণ্ট এক্গন্য জনসাধারণকে 
সাবধান কাঁরয়া 'দিতেছেন যে, তাহারা যেন প্রতারকাঁদগ্গের এই সকল কথায় কখনো 
বি*বাস না করে। এই প্রতারকগ্বণ সাধ ব্যুন্তুদিগকেও বিপগ্ে পরিচালিত করিয়া 
[বিপদাপন ও সর্বস্থান্ত কারবার চেষ্টা পাইতেছে। এই ভারতবর্ষের নানা ভাষায় 
ঘোষণা-পন্রের অনুবাদ হইল । গবন“মেপ্ট এই সকল অন:ুবাদ ভন্ন ভিন্ন সৈনিক-নবাসে 
সমস্ত ?সপাহসীদগের মধ্যে বিতরণ জন্য পাঠাইয়া দিলেন । জনসাধারণের মধ্যেও উহা 
বতরিত হইল। ভারতের সমপ্ত নগরে, সমস্ত পল্লীতে, সমগ্ত বাজারে, সঃগ্ভ সরাইতে 
এই ঘোষণাপত্র পঠিত হইতে লাগ্বল। কর্তৃপক্ষ আশা করিয়াছিলেন, যে, এতদ্ারা 
ঘাধারণের হৃদয় শান্ত হইবে। কিন্তু এই আশু ফলবতী হইল না। সাধারণের গভীর, 
উত্তেজনা এখন গন্ভীরতর হইয়াছল। লর্ড কানিঙয়ের ঘোষণা-পন্র এখন এই উত্তেজনার 
গতরোধ করতে পারিল না। 

উত্ত ঘোষণা-পত্র প্রচার ব্যতীত, লর্ড" কানিং অন্য উপায়েও সৈনিক-পুরুষদিগকে 
সন্তুষ্ট কারবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। যাহারা সাহসে, উৎসাহে ও ্রভুভান্তিতে 
প্রশংসনীয় ছিল, তাহাদিগকে পুরস্কৃত কারবার প্রস্তাব হইল.। বাংলা ও উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনাণ্ট গবন“র এবং অযোধ্যা ও পঞ্জাবের প্রধান কামশনরদাণ সৈনিক- 
গুণের সমক্ষে এই সকল প্রশংসনীয় বীরপন্রু্ষাঁদগকে গবনমেপ্ট-প্রদত্ত সম্মানে ভূষিত 
কারবার ক্ষমতা পাইলেন [ কিন্তু ইহাতেও কোনো ফল হইল না, সোনিকাদগের ্ীর 
উত্তেজনা ইহাতেও দ?রীভূত হইল না। সকলের ক্লোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সকলের, 
প্রাতাহংসা বলবতা ইল, কেহই গবন“মেন্টের প্রপ্তাবে, গবনমেন্টের কথায় কণ“পাত 
কাঁরল না। লর্ড ডালহোৌসী যে, বিষবক্ষের বীঁজরোপণ করিয়াছুলেন, এতাঁদনে তাহা 
ফুলোম্ম:খ হইয়য উঠিল। | 
' এঁকে কাঁলকাতায় যে-সকল ইংরেফ রাজপুরুষ ছিলেন, তাহাদের অনেকে লড* 
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কা।নঙ:কে যথাসময়ে ষথোচিত সাহাধ্য করেন নাই । তাঁহারা কেবল আশঙ্কার গাতি 
বিস্তার ক'রতে'ছলেন । উপাস্থিত বিপ্লবের বিষয় পল্লাবত কাঁরয়া আপনাদের সম্প্রদায়কে 
আতঙ্কে অস্ির করাই যেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইয়াছিল। তাঁহারা এ সময়ে ধারতার 
পাঁর5য় দেন নাই, আপনাদের কর্তব্য-কার্ষের শত্খলা সম্পাদনেও অগ্রসর হন নাই। 

তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে ইংলন্ডেও আতঙ্ক বিস্তার কারতেছিলেন। লর্ড কানিঙ এই 
জন্য ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষকে সাবধান করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। তিনি ইহাদিগকে স্পষ্ট 
[লখয়াছিলেন যে কলিকাতা-প্রবাসণ ইংরেজেরা স্বদেশে আত্মীয়স্বজনের শিকট যাহা 
[লি'খয়া পাঠাইবেন, তাহার উপর যেন সবতোভাবে ঝিবাস স্থাপন করা না হয়। লর্ড 
কানিঙ: কলকাতার সকল ইংরেজ রা্গপরি:ষের সাহায্য না পাইলেও 1কছ-মান্র কর্তব্য 

বিমুখ হন নাই। ভিন্ন ভিন্ন ছ্থান হইতে তাঁহার স্বদেশধগণ তাঁহাকে যথোচিত সাহাষ্য 
কাঁরতি অগ্রসর হইয়া'ছলেন । বোম্বাই ও মাদ্রাজের গবন“র লড কানিঙের প্রার্থনা 
পৃরণে উদাসীন্য দেখান নাই । জর্ড হাবিস:ং ১৮ই মে মাদ্রাজ হইতে সৈন্য প্রেরণ 
করেন। ইহার পর এলাফনস্টোন বোণবাই হইতে একদল সৈন্য কলকাতায় পাঠাইয়া 
দেন। যে বিচক্ষণ রাজপুরুষদ্ধয়ের উপর নবাধকৃত পঞ্জাব ও অযোধ/ার শাসনভার 
সমার্পত হইযা।ছল, তাঁহারাও এসমযে আপনাদের কাযপারদাশি'তা দেখাইতে উদ্যত 
হন। স্যার জন: লরেম্স ও স্যার হেনরি লরেন্স উভয়েই আপনাদের গুরুতর দায়ত্ব 
বুঝিয়া, কার্যসম্পাদনে মনোনিবেশ কারন্লাছিলেন। রাজ্যের শঙ্খলা-বিধানে, 
রাজনী।তর মহত্ব সংরক্ষণে, রাঙ্গ-কারের গর্তের অবধারণে, উভয়েরই দক্ষতা ও 
আভজ্ঞতা ছিল, উভন্ন ভ্রাতাই 'প্রঁটশ-শাসনের প্রাধান্য রক্ষায় !ম্থুরপ্রাতিজ্ঞ ছিলেন । 
শন্ুর কু'টল ভ্রুকুঁটিপাতে, বিপর্দের প্রচণ্ড অ।ভঘাতে, উভয় ভ্রাতাই অটলভাবে থা'কয়া 
দঢ়তা ও সহিষ্ণকতার পাঁরচয় দিতেন। এখন ব্াটিশ রাত্য বিপবাকীর্ণ দোঁখয়া এই 
ভ্রাতৃদ্ধ লর্ড কাঠনঙকে যথোচত সহারতা ক'রতে ত্্যত হইলেন। তাঁহাদের 
উৎসাহ ও উদ্যম বাঁড়য়া উঠিল, দ্ঢুতা পূর্ণঘান্রায় বিকাশ পাইল, সাহস ও অধ্যবসায়ের 

বদ্ধ হইল। তাঁহারা একাগ্:চন্তে লর্ড কানিঙ্র প্রধান পাঁবপোষক হইলেন । লড' 
কাঁনিঙং এই সকল রাজপুরুষের সাহায্যে ধীরভাবে উপাস্ছত বিপদ হইতে আপনাদের 
ভারত-সাম্রাঙ্্য রক্ষা কারতে লাগলেন । যখন বিপদ বাড়য়া উঠে, আশঙ্কা-উত্তেজনার 
গত প্রসারিত হয়, আক!স্মক বিপ্লবের ভয়াবহ তরদ্গ সকলেই যখন মুহূর্তে আন্দোলিত 

হইয়া বিভীষকার বিকট দূশ্য দেখতে থাকে, তখন সকলেই আপনাদিগকে নিরাপদ 
কারবার জন্য নানা প্রস্তাব কাঁরতে উদ্যত হয়। তখন বিপদ “নিবারণের 'কোনোর প 

অবলম্বন, আত্মপক্ষ প্রবল কারবার কোনোরূপ উপায় সম্মুখে দেখিলে, সকলেই 

আম্বপ্ত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে । উপাস্থত সময়েও ঠিক এইরূপ হইয়াছিল । 

ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশে চীনদেশের বিরদ্ধে ইউরোপাঁয় সৈন্য যাইতেছিল, এখন এ 
সকল সৈন্যের উপর সকলেরই দৃষ্টি নিপতিত হইল । সেনাপত !হয়ারসে এই সৈন্য 
ভারতবর্ষে ফিরাইয়া আনতে গবর্নমে,১র সামরিক বিভাগের সেক্রেটারিকে পনর লাখলেন । 

স্যার হেনার লরেন্স এই সৈন্যের চীনদেশে গমন দ্ছগিত রাখতে অনুরোধ করিতে 
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লাগিলেন। মাদ্রাজের প্রধান সেনাপাত গ্রাণ্টও এই সৈন্যের গাতিরোধের জন্য একখান 
দ্ুতগাতি বাম্পীয় পোত পাঠাইতে গবর্নমেণ্টে টেলগ্রাফ কারলেন। এঁদকে স্যার জন্ 
লরেম্স উপস্থিত বিপদ নিবারণ জন্য যে সকল কার্য করা উচিত তাহার বিস্তৃত বিবরণ 
লড' কাঁনঙের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে সকলেই আত্মপক্ষ রক্ষায় উদ্যত 
হইয়াছিলেন, সকলেই আপনাদের গৌরব, আপনাদের বাহুবলের ম'হমা এবং আপনাদের 
তেজাস্বতার গাঁরমা দেখাইতে দ-ঢপ্রাতজ্ঞ হইয়া উঠয়াছিলেন। এখন ভবিষ্যৎ বিপান্- 
পূর্ণ হইয়াছিল ; প্রজবলিত বাহছশখা মহরতে মুহূর্তে আপনার সংহারণ৭ শান্তর 
পরিচয় ?দিতেছিল । ভারতের প্রধান প্রধান সেনকবল রাজনীতির সঙ্কীর্ণতার, আশঙ্কার 
গভীরতায় ও উত্তেজনার প্রবলতায় 1্টিশ শাসনের !বপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছল। 
তাহারা িছ;তেই পশ্চাৎপদ হইল না, কিছুতেই তাহাদের উদ্যম নষ্ট হইল না। তাহারা 
একাগ্রাচত্তে অগ্রসর হইল এবং বিপুল উৎসাহে ভয়াবহ কার্য সাধনপূবক চারিদিক 
র:ধরে রার্জিত কারয়া ফোঁলিল। 

পূর্বে উন্ত হইয়াছে যে, মিরাটে ইউরোপীয় ও এতদ্রেশীয় সোনক-নিবাস পরস্পর 
[নকটবততপ !ছল না। উভয় সৈনিক-নিবাসের মধ্যভাগে অনেক বাড় ও দোকান হত্যা 

[ছিল। কালী নদীর একটি শাখা উভয় সোনিক-নবাসের সধ্যদেশ দিয়া প্রবাহিত 
হইতোছিল। এইর্প দূরতাপ্রষুন্ত এতদ্দেশীয় সৈনক-নবাসের সকল ঘটনা, ইউরোপণয় 
সোৌনক-নবাসের অধবাসী।দগের গোঢর হইত না, এবং ইউরোপীয় সোঁনক-নবাসে 
যাহা হইতেছে, তাহার সংবাদও শীঘ্র শীঘ্র এতদ্দেশীয় সৌঁনক-নবাসে পেশছিত না। 
৯ই মে শাঁনবার ৩ গণত অশ্ধারোহদলের সৌনক-পুরুষগণ শঙ্খলানদ্ধ হইয়া 
কারাগারে প্রবেশ করিয়াছল । ইউরোপীয়গণ সমস্ত গোলযোগের শান্ত হইল ভাবয়া 
আম্বন্ত হইয়াছলেন । অপরাপর িপাহণগণ গভীর মনোবেদনায় অধীর হইয়া 
আপনাদের আবাসে ফ।রয়া আসিয়াছল। ইউরোপবয়গণ যখন শ।নবাত্র রান্ুতে 
[নদ্রার আবেশে শান্ত-সুখ অনুভব কাঁরতোছলেন, তখন সপাহীরা আপনাদের দলচ্ছ 
লোকের শোচনীয় দশা চিন্তা কারতে কারিতে ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইতে ছল । 
দুশ্চিন্তার আবেগে তাহাদের 'নদ্রা হয় নাই, প্রাতাঁহংসার কঠোর দংশনে তাহাদের ান্ত- 
সুখ জন্মে নাই এবং গভীর নৈরাশ্যে তাহাদের ধীরতা বদ্ধমূল থাকে নাই । তাহারা 
গভ্খর নিশীথে, গভনীর চিন্তায় নমগ্ন হইয়াছল এবং 'চস্তামগ্ন হইয়া আপনাদের 
অন্তানণহত যাতনানলে আপনারাই বিদগ্ধ হইতোঁছিল। সময়ে এই অনলের অবস্থান্তর 
ঘাঁটল, সময়ে এই অনল আপনার জ্বালাময়ী শিখার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া প্রতি 
মুহূর্তে মহাপ্রলয়ের সুচনা করিতে লাগিল । 

রান প্রভাত হইল । বৈশাখের প্রচণ্ড সূর্য অনন্ত আকাশতলে উদ্ভাসিত হইয়া 
ধরে ধীরে অনল-কণা 'বিকীর্ণ করিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে চারাদক প্রদণপ্ত 
হইয়া উঠিল। প্রকীতির উৎফুল্লতার সাঁহত ইংরেজেরাও উৎফুল্ল হইয়া পাঁবন্্ বিশ্রাম বারে 
প্রাতঃকালীন উপাসনার জন্য উপাসনা-মান্দরে যাইতে লাগিলেন । এই সময়ে কোনোরপ 
গোলযোগের আবিভাঁব দেখা যায় নাই, ইউরোপণীয় সৈনিক-নিবাসে শান্তর নিস্তখ্ধতা 
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ভঙ্গ হয়, নাই, কিন্তু সহসা যেন কোনো বিষয়ে কোনো রূপ নিয়ম-ভঙ্গ দেখা 
'গিয়ছল, সহসা যেন কোনোরূপ বিপদের চিহ্ন অলক্ষ্যভাবে ঢারদিকে গুসারিত 
হইতো ছল। প্রাতঃকালে এতদ্দেশীয় ভূত্যেরা ইউরোপাঁয় মৈনিক-নবানে উপাস্থিত 
থকিয়া, কর্তব্যকাষে আঁভনিবিষ্ট হয়, কিন্তু ১০ই মে প্রাতগ্কালে ইহারা কেহই 
আপনাদের শ্বেতাঙ্গ ্রভদিগের পারচযাঁয় আসে নাই। মিরাটে যে-সকল ভূত্য সংগ্রহ 
করা হইয়াছিল, তাহারা সকলেই এ সময়ে আপনাদের প্রতুদিগের গৃহ হইতে অস্তাহত 
হইয়ছেল। এই আকাঁম্মক নিয়নভঙ্গ তখন কেহই লক্ষ্য করে নাই। ইউরোপাঁয়গণ 
উহাতে উাসীন্য দেখাইয়া'ছলেন | তাঁহাদের ধারণা হইয়াঃছল যে ভূত্যগ্রণ অবশ্য 
কোনো সামান্য কারণে, প্রাতঃকালে তাঁহাদের প।রচ্যূরি জন্য আসিতে পারে নাই। 
এই সামান্য কারণের অনসন্ধানেও তখন তাঁহাদের ইচ্ছা হয় নাই। সুতরাং তাহারা 

ধীরভাবে ও ্রশান্তাচত্তে প্রাতঃকাল'ীন উপাসনার জন্য আপনাদের পবিত্র মান্দরে গমন 
করেন। উপাসনার কার্য যথানিরমে সমাপ্ত হইলে ইংরেজেরা পবেরি ন্যায় প্রশান্তাচত্তে 
আবাস-গ্হে 'ফারয়া আসয়া আপনাদের দৈনন্দিন কারে ব্যাপূত হইলেন। ক্রমে 
বেলা হইতে লাগিল ॥ প্রচণ্ড প্রভাকর মধ্যগগন আশ্রয় কা'রয়া প্রখর রশ্মিজালে ঢারিাদিক 
দগ্ধ করিতে লাগল। এ সময়েও ইংরেজেরা অবশ্যন্তাবণ বিপদের আভাস প্রাপ্ত হন 
নাই। এতদ্দেশীয় সোনিক-নিবাস হইতে দৃরবতাঁ থাকাতে তাঁহারা বিপ্লবের পুর “সুচনা 
বঝতে পারেন নাই। কিন্তু এইদিন দসিপাহগীদগের আবাস-ক্ষেত্রে,। জনতাপৃর্ণ 
বাজারে, পাম্ববিত পল্লগ্রামে টি চন স্পস্ট লক্ষিত হইয়াছিল। অনেকেই যেন 
কোনো একটি গুরুতর কার্ধসাধনের, জন্য, প্রস্তুত হইতে।ছল, অনেকের মধ্যেই দঢতার 
চিহ্ন দেখা যাইতোছল, অনেকেই এইদন যেন আপনাদের অপাঁরসীম উদ্যম-উৎসাহের, 
পাঁরচয় দিতেঁছল। সামান্য বালকেরা পর্যন্ত হহা দেখিতে পাইয়াছিল, 'কৃম্তু ইংরেজ- 
(দগের চক্ষে. প্রথমে এই আকা স্মক পারবর্তনের চিহ্ন পতিত হয় নাই । কোনো ইংরেজ- 
মহলা বিপদ বুঝতে পারিয়া উ উহার বিষয় আপনার, আত্মীয়গুণের গোচর কারিয়াছিলেনঃ 
কণ্তু কেহই তখন উহাতে 'বি*বাস করিয়া সেই বিপদের গাতিরোধের চেষ্টা পান নাই ।» 
এ দিকে উত্তোজত সিপাহারা সশদ্ত্র হইতোঁছল, অনেকে, পাশ্ববণী স্থান হই ত আঁসয়া 
ইহাদের দল পাঁরপন্ষ্ করিতোঁছল। জাতিনাশ- ধর্মনাশের জন্য সকলেই ইরেদের 
বিপক্ষে এইরূপ দলবদ্ধ হইতেছিল, ইংরেজের সর্বনাশসাধনে সকলেবই এইরুপ আগ্রহ 
দেখা যাইতেছল | 

+ : ৯ই মাচ" রাতে ১৯ গঁণত পদাতিক সৌনকদলের অধ্যক্ষ কনেল ফিনিস যখন 
আপনার একজন বন্ধুর গৃহে ভোজনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন একটি ইউরোপাঁয়, 
মাঁহলা' কহেন যে, নগরের প্রাচীরে বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন দিয়া, সমন্ত ধর্মনিষ্ঠ 
মুসলমানকে ইংরেজদিগকে নিহত কারবার জন্য আহবান করা হইয়াছে। কমিশনর 

গ্রথেড: সাহেবের কাঁহয়াছেন সে সময়, এই মাহলার কথায় কেহই বিদ্বাস 

করেন নাই। -- 140711, 11121)71 £217117176. ৮21. 14, 2 147. 
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ধীরে ধীরে বৈশাখের সুদশঘ* দিনের অবসান হইল । প্রচণ্ড সূর্য আপনার 
প্রভা-জাল সংযত করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চিম-গগন-প্রান্তে গড়াইয়া পাঁড়িতে লাগল । 
দিবসের নিদারুণ রৌদ্র ধীরে ধীরে অন্তধানি কারল। !স্ণশ্ধকর সাম্ধ্য-সমণীরণ ধীবে 
ধীরে আতপম্গ্ধ লোকের হৃদয়ে শাস্কজখ সা'রত কারতে লাগল । !মরাটের ধমণনচ্ঠ 
ইউরোপাীয়গণ সায়স্তন উপাসনার জন্য প্রস্ডুভ হইতে লাগিলেন। একদন যাজক 
সস্ত্রীক উপাসনাগৃহে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে, ভাঁহার ধান তাঁহাকে 
উপস্থিত বপদের মংবাদ দিয়া কহিল যে, সপাহঈরা যুদ্ধের জন্য উন্মন্ধ হ্হয়া 

উঠিয়াছে, সুতরাং এই সময় হইতেই সাবধান হওয়া উচিত । ধান্রী এই ঝঁলয়া আপনার 
প্রভুপত্রীকে গহে খাকতে কাহল। কিতু যাণক ধান্রীর কথার কর্ণপাত করিলেন 
না। দে সময় ধান্রীর কথা তাঁহার নিকট অন্পীক বলিয়া বোধ হইল । হুওবাং ?ওনি 
নিভঁকচিতে স্ত্রী ও সন্তানগণের সাঁহত গাড়তে ঢাড়যা ৬পাসনাগহে প্রশ্থান কাঁদলেন । 

কিন্তু ধান্রী 'বিশবস্তভাবে সত্য কথা কাঁংয়া।ছল। যাক যখন উপ।সনান'ন্দরের 
প্রাঙ্গণে উপদ্থিত হইলেন, তখন তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন আপুবে ব্দঃকধ্বান 
তাঁহার শ্রাতিগোচব হইতে লািপ ॥ ধ্যান ক্রম গভীব হতে গভগীবতর হইয়া উঠিল। 
উপাসনাগৃহে যাহাবা উপস্থিত হইয়াছলেন” তাহাদের সকলের মংখেই এখন গভার 
আশঙ্কা, গভীর সংন্রাসেব চিহ্ন পরবান্ড হইতে লাগম॥ একে ভয়ঙ্কর শব্দের বিনাম 
হইল না। উঞ্কোতত লোকের “ভরব রবে, বন্দুকো গভীর শশো ভেরীব তীর ।ননাদে 
বপনের ঘোরতর আতনাদে চাঁরািক কোলাহলময় হইয়া উাঁগল। যেন কোন অপূর্ব 
শন্তির মাহমায় নভ৩ মধ্যে ঢাগিপিক সন্বাড়িত। তিরঙগারিত ও আন্পোনিত হইতে 
লাগল । এখন হ্ধরেজেত্রা বঠঝতে পাাত্রলেন যে, মি্বগের তভাজত িপাহীগণ 
যুদ্ধোন্নুখ হংয়া ভন্বদ্কয় কার সাধনে উদ্যত হওয়াছে । 

সোনক 1বডাগের কত়পিক্ষ পুর্বে যে ভ্রমে প।তও হইবা।ছনেন, অপারিণান-দাশভাষ 
যে অকাধের অনযগ।ন কররা।হলেন, এখন আহাগ ফল প্রত্ক্ষীভূত হইতে লা'গল। 
যে নিদারুণ হ্যানল আলক্ষ্যহাবে গত প্রসারত কারতোছু্ গংমেন্টের সামা'রক 
বিভাগের উধৰ্তন কমা রগণেব অব্যবাচ্থতায় এখন তাহা প্রতন্ড হভাশনে প'্ণত 
হইল ॥ বেলা অপবাহ & টার কিছু পূর্বে তৃতীয় অশ্বাবোহীপলেন সোশকগণ অশ্বারুড় 
হইয়া তশতুগ।ওতে মিরাটের কাবাগারের আভমযখে ধাঠবত হইল । এই হানে তাহাদের 
৮% জন সঙ্গী শত্খলে দ.বদ্ধ হইয়া কালা(তিপাত কীরতে'ছল। এখন হহাদেম উদবাব- 
সাধনই অম্বারোহশগণের একমান্র উদ্দেশ্য হইল। তাহারা কালাবিলন্ব কাঁরল না। 

কোনরূপ দ:ন্5স্তা, কোনবূপ ভীত, কোনরূপ আশঙ্কা, এখন তাহাদের এই সঙ্কজ্প- 
1সাম্ধর অন্তরায় হইল না। তাহারা প্রভূত-বিক্রমে, আব্চালিতসাহসে কারাগারে প্রবেশ 
করিয়া, অবরদ্ধ সহযোগাীনগকে বিমুন্ত করিল, এবং একজন কর্মকার দ্বারা তাহ।দের 
শ:ঙ্খল ভাঁঙয়া 'দিল। ৮৫ জন £সপাহাী শ্থন-বমুক্ত হইয়া, বিদ্বুক্ত-কারাদিগের দলে 
মিশিল। এখন তাহাদের কারাবাস-ক্লেশের শান্ত হইল, দদ্বহ শত্খল-ভার-বহনের 
রেশ দূরীভূত হইল ।॥ তাহারা এখন অশ্বাবূঢ় হইয়া স্বাধীনভাবে আপনাদের সহযোগ।- 

সপামী যুদ্ধ (২য় )--৬ 
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দিগের পণ্চাং পশ্চাৎ ঢালতে লাগিল । তৃতীয় অশ্বারোহশ্দলের সৈনিকগণ আপনাদের 
অবন্ুদ্ধ সহযোগণীদগকে বিমুক্ত করতে দরগ্রতিজ্ঞ হইয়া'ছল, এই প্রাতিজ্ঞা পূর্ণ" 
করা ব্যতীত প্রথমে অন্য কোনো 1বষয়ে তাহাদের দণ্টি পাঁতিত হয় |নাই ; সুতরাং 
তাহারা কারাগারের অন্য কোনোরপ ক্ষাত করল না। অপরাপর কয়েদী পূর্ববং 
রহিল। উত্তেজিত সৈনিকেরা কারাগহ দগ্ধ করিল না বা কারালয়ের ইউরোপণীয় 
অধ্যক্ষেরও কোনো আঁনম্টসাধনে অগ্রসর হইল না ।* 

তৃতীয় অ*্বারোহীদলের অদ্যুর্থানের সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক সৌনিকদলও ইংরেজদের 
বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল । ১১ গাঁণত ও ২০ গণত সৈনিকদলের দিপাহশগণ 
সাতিশয় উত্তোঙ্গত হইয়াছিল. এবং ধর্মনাশের গুরুতর ভয়ে সকলেই দিশাহারা হইয়া 
পাঁড়য়াছিল। ইংনেছের কায'কলাপের উপর তাহাদের অপরিসীম বিরাগ ও ঘ-ণার 
সঞ্চার হইয়া'ছল। তাহারা এতদিন কেবল সুযোগ প্রতখক্ষা ক্রতোছিল, এখন সেই সুযোগ 
তাহাদের সম্মুখে উপাস্থিত হইল । পূর্বে তাহাবা আপনাদের ইউরোপণয় প্রভাদিগের 
নিকট যেরুপ 'নরীহভাবে কার্য কারত, শাস্তমাতি সম্কানের ন্যায় যেরূপ £নরীহভাবে 
আপনাদের গুণগোৌবধবের প'রচয় দিভ, এখন সে 'িরীহভাব দূরীভূত হইল। হিংসার 
আবেগে, অন্দহের অভিঘাতে, এখন তাহারা অসাহঞ্চু হইয়া উঠিল। অসাহিষ্ণুতা 
প্রযুন্ত তাহারা অস্ত্রশদ্বে সজ্জভ হইয়া প্রকাশ্য যুদ্ধে অগ্রসর হইতে উদাসীন হইল 
শা। এহইদন নুধ্যাকালে ১১ গ!ণত পদাতিক দলের অধ্যক্ষ কর্নেল (ফিনিস শম্বারোহণে 
সে।নক-নবাসে 'গবাছিলে। আপনার সৈন্যের প্রভৃভক্তির উপব তাঁহার বিবাম ছিল । 
তিনি ভানয়াছিলেন যে শান্চভাবে উপদেশ দিলে, তাহাব সেনকেরা যুদ্ধে ক্ষান্ত 
থাকবে । ফাঁনস: এই আশাতেই, সোৌঁনকণলের অপরাপর আঁফসারাদগের সাঁহত 
সে।নকানবাসে উপান্থভ শহংঘা?ছিলেন। তান যখন আপনার সেনিকদগ্কে ৬পদেশ 
1দিতোঁছলেন, তখন ২০ গাঁণভ দলের একজন সিপাহী তাঁহাকে লক্ষ্য কারয়া বন্দুক 
ছড়ন। গুল কনেলি ফানসের আঅধান্তত ভাখ্বের শরীবে প্রাবন্$ট হইল। হ্হার 
অব্যবাহত পরেই, আব একগ ।সপাহীর শিক্ষপ্ত আর একাঁট গাল ফিনিসের 

* লয়েদশীদগের 'ঝ্মনন্তর আন্বন্ধে 1ভন্ন ভিন্ন ব্যন্ডি 'ভিল্ল ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

একজন 'নর্দেশ কাঁরয়াছেন যে অধ্বারোহশ সৌনকগণের উপস্থিতির পবেই; 

কারারক্ষক পদাতিক সৈন্যের সাহায্যে কেবল ৮৫ জন নয়, সমস্ত কয়েদই মযান্তলাভ 
ক'রয়াছল। অশ্বারোহী সৈনকেরা আ'সযা দেখে যে, তাহাদের সহযোগগগণ মনত 
হইয়াছে । 707 00411258015 502115721 0/707467 07176 172167 

11811 কাহারো মতে ৮৫ জন 'িপাহণ 'বিমৃন্ত হইয়াছিল। ইহারা ঘে 
কারাগারে অবরুদ্ধ ছিল, সে কারাগারে অপর কোনো কয়েদ? মান্তলাভ করে নাই। 
কিন্তু ইনি 'লাখয়াছেন যে পুরাতন কারাগারের প্রায় ৭২৫ জন কয়েদীর মধ্যে 
৩০ কি ৪০ জন বিমন্ত হইয়াছিল । --০০7777715510772) 1111110777১ 10011. 

0০97%71. %০)1, 61705 7707১ 701. 11 10. 565 7079, 
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পশ্চাদ্দেশে প্রবেশ কারন । দোখতে দোখতে, ২০ গণিত সোনকেরা নানা দিক হইতে 
গুলিবৃষ্ট করিতে লাগিল। কর্নেল ফানস অশ্ব হইতে ভুপাঁতিত হইলেন, মৃহূর্ত- 
মধ্যে তাহার প্রাণবায়ু বাহর্গত হইল। এইরূপে ২০ গাণত দলের ?সপাহশীরা ১১ গাঁণত 
নকলের অধ্যক্ষকে বধ কারল। তাহাদের ি।ক্ষধ গযীলসকল ১৯ গণিত সৌনিক- 
দলের ইতস্ততঃ পাঁড়তে লাগল । মুহূর্তকাল ১১ গ'ণত সিপাহীদল ২০ গণত 
[িপাহাঁদিগের কার্য ঢাহয়া দোঁখল, মুহূর্তমধ্যে তাহাদের ললাটরেখা বিস্ফারত 
হইল, মৃহূতমধ্যে তাহারা ২০ গ!ণত সৌনকদলের দণ্টান্তের অনুসরণ করিয়া প্রকাশ্য 
যুধ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 

এইরূপে মরাটের সমস্ত এতদ্দেশীয় সৈন্য যুদ্ধোন্মঃখ হইল; পদা(তকগণ, 
অণ্বারোহদ ন--সকলেই একস্যৃত্রে গ্রাথত হইয়া, ইংরেজেব বিরুদ্ধে দাঁড়াইল ; হিন্দু 
ও মুসলমান, সকলেই সমান একাগ্রতায়, জা।তনাশ-ধর্মনাশের সমান আশঙ্কায়, 
ইংরেজের ক্ষমতা গবনস্ট ক!রবার জন্য অস্ত্রধারণ কারন । গভগর উত্তেজনায় তাহারা 
উন্মত্ত হইয়া উঁঠয়াছিল, সুতরাং তাহাদের 'দাঁগ্বাদক জ্ঞান রহল না। তাহারা ইংরেজ 
বালকবালকাগণের শরীরেও অবাধে অস্ত্রসণ্ালন কারতে লাগিল। কারাগারের কয়ে?দ- 
গণ (বিমুক্ত হইয়াছল। এই সকল কয়েদশ এখন যুদ্ধোন্মন্ত 1স্পাহাীদিগের সঙ্গে 'ম(শল। 
[িপাহীদিগের অভ্যতথানে সমস্ত 'মরাট ভয়াবহ কাণ্ডের রঙ্গক্ষেত্র হইয়া উঠিল! এ 
সময়েও এত্রদ্দেশীনগ্ণের অনেকে আপনাদের কর্তব্যকর্মে উদাসীন থ।কে নাই এবং 
আপনাদের চিরন্তন বিশ্বস্ততা হইতে 'বযুত হয় নাই। ধনাগারের রক্ষকগণ প্রভুত- 
সাহসে আপনাদের কতব্যস"পাদান কারতে।ছল, ঘুদ্ধো-মন্ত ।সপাহরা ধনাগারের একটি 

টাকাও স্পর্শ করে নাই। রক্ষকেরা এইরূপ সাহসের স।হত ধনাগার রক্ষা কারয়া, 
শেষে ইউরোপনয় রক্ষক!দগের হস্তে উহার ভার সমর্পণ ক।রয়াছল। 

এই সময়ে 1মবাটে দুইদন ইউরোপীয় সেন্য ও একদল ইউরোপীয় কামান-রক্ষক 
ছিল। পদাতিক ও অ*্বারোহণী সিপাহঈ।দগের অভ্যারানের সঙ্গ সঙ্গে ইহারা সেই 
অভ্যযখানের গাতিবোধ জন্য শ্রেণীবদ্ধ হয় নাই। অর্ধ শতাব্ী পূর্বে সেনাপাঁতি 
'গালপএস কেবন একনলা মান্র ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া বেলোড়ে শা।ন্তরক্ষা কারয়া- 

ছিলেন। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে যে সাবজনশন উপদ্রবের আবিভাব হইয়াছিল, তাহা 
এই সৈ।নক-পুরুষের দংঢপ্রাতিজ্ঞতা ও কার্য কুশলতায় 'তিরোহিত হয়। 1কন্তু উপস্থিত 
সনয়ে, মিরাটের হউরোপাঁয় সেনাপ(তিগণের অনেকে এইরূপ দব্টপ্র।তজ্ঞতা ও কাকুশ- 
লতার পাঁরিয় দেন নাই। তাঁহারা কেবল কাওয়াজের প্রশন্ত ক্ষেত্রে, সমবেত সৌনক- 
গণের সমক্ষে ৮৫ জন 'সিপাহশকে অন্ত্রড্যাত ও শ.ৎ্থলাবদ্ধ ক।রয়াই, আপনাদের কাষ- 
দক্ষতার পরচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে যে বিষবূক্ষের উৎপাত্ত হইবে, তাহা 
তাঁহারা ভাবেন নাই। যখন অপরাপর 1সপাহীরা তাঁহাদের এই অন্যায়-কাধ* দেখিয়া 
বরন্ত হইয়া/ছল, আপনাদের চিরন্তন ধম" ও 'চরপাবন্ত্ জাতির রক্ষাব দলবদ্ধ হইতে:ছল, 
এবং অস্ত্র-পারগ্রহ কারয়া আপনাদের শেব প্রাতজ্ঞা রক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, 
তখনও তাঁহারা আত্মরক্ষায় যত্রশীল হন নই । তাঁহারা শান্তভাবে আপনাদের সমুখে 
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শান্তি-সুখের স্বপ্ন দেখিতোঁছলেন ; কিন্তু যখন তাঁহাদের এই সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল, করাল 
অনল-শিখায় যখন সমস্য মিরাট আচ্ছন্ন হইল, উন্গন্ত সিপাহশগণের ভশষণ শব্দ যখন 
অনন্ত আকাশে অনন্ত বায়রাশির সাহত মাশিযা যাইতে ল।গল, তখন তাঁহারা 1দশাহারা 
হইয়া পাঁড়লেন। তাঁহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা রহিল না, একতা পাঁহল না, কাষতৎপরতাও 
পরিস্ফুট হইল না। তাঁহারা তখন গোলযোগে বিভ্রান্ত হইয়া আপনাদের সম্মুখে 
আপনাদের সৈনিকগণের ভয়াবহ কার্য দেখিতে লাগলেন। 

মিরাটে তিনজন প্রধান ইউবোপায় সেনাপতি ছিলেন। ইহাদের একজন তৃত"য় 
অশ্বারোহশদলের কনেল,একজ্রন মিরাটের সোঁনক-নবাসের বিগোঁডয়ার এবং আব একজন 

মিরাটের সমন্ত সৌনকদলের সাধারণ অধ্যক্ষ । তৃতীয় অ্বারোহণদলের অধ্যক্ষ উপাশ্থিত 
সময়ে আপনাকে নরাপদ করতেই বান্ত ছিনেন। গোলযোগ উপাস্ছত দোখিয়া যখন 

এই দলের অপরাপন আফপারেরা শপন্র শনঘ্ব অস্ত্র-শস্ব্রে সজ্জিত হইয়া ?সাঁনক-নবাসের 
আভনুখে 'গয়াছিলে?, তখন কনেলি স্মাইথ তথায় উপস্থিত হন নাই*। তৃতীয় 
অ*্বারোহীদল য্দ্ধো মুখ হইযাছে, এই সংবাদ যখন কনেলি স্মাইথেব নিকট পেশছে, 
তখন সৌনক-নবাসে উপাচ্িত হওয়া তাঁহার প্রধান কর্তব্য হইয়া উ'ঠয়াছল ; 'কিন্তু 
[তিন কর্তব্যসাধনে মনোযোগী হন নাই। তাঁহার এই অমনোযোগবশতঃ বিপদ 
গুরুতর হহয়া উঠে। তিন কমিশনরের গহে 'গিয়াছলেন, সেনাপাতিব বাসভবনে 
উপস্থিত হইয়া।ছলেন, 'ব্ুগেডিয়ারেব আলয়ে গমন কাঁরয়া'ছলেন ; এইরুপে সবই 
তাঁহার গমনাগমন হইয়াছিল; কিন্তু তিনি আপনার সোনক-নবাসে উপাস্থিত হন 
নাই-* | যখন তৃভীয় অ*্বারোহীদল রণমন হইয়া উঠেভখন হইতেই তাহারা আপনাদের 
সেনাপাঁতর দেখা পার নাই । সেনাপাঁভ স্থানান্তরে সমন্ত রাত আওবাহিত করিয়া- 
1ছলেন। উন্নন্ত সপাহনাদশের মাকুমণ িনবন্থ কারবার জন/ কামান সকল একত্র করা 

* “তৃতীয় অমবারোহণীদলের প্রায় সকল আঁফসারই শীঘ্র শনঘ্র অস্্র-শক্দে সাঁঙ্জত হইয়া 
সোৌনক-ীনঝাসের অঠভমুখে গনন কাঁরয়াছলেন । কিন্তু এই সময়ে এই সৌঁনক- 
দলের সেনাপাতি তাঁহার কার্ধস্ছলে উপাচ্ছিত হন নাই । সমস্ত রান্্র মধ্যে একবাবও 
তাঁহাকে সোনক-নবামে দেখা যায় নাই । কনে স্নাইথ অ।পনাকে নিরাপদ কারিবার 
জন্য ইউরোপীয় সৌনক-নবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন | 7107. 0” 04119- 
21817, ১০91167640%917161 07116 17141411 4616117)7. 01017710. £7))65 5810) 
17/21, 7/01. 11, 17:63, ০916. 

** ২১শে নে সন্ধ্যাকালে যাহা ঘটিয়াছিল, কন্নেল স্মাইথ স্বয়ং তাঁহার বিবরণ প্রকাশ 
করেন। তিনি ইহাতে উল্লেখ করিয়াছেন, “আমি প্রথমে কমিশনর 'গ্রিথেড্ 
সাহেবের ?নকট যাই । যাইয়া শুনিলাম, তিনি গহে নাই। অনন্তর আমি 
সেনাপাতির গহে গমন কাঁর। কিন্তু সেখানে যাইয়াও শবনলাম যে, সেনাপতি 
এইমান্তর গ্হ হইতে বাহর হইয়াছেন। ইহার পর আমি 'ব্রগোডয়ারের বাসভবনে 
উপপাস্িত হই । আম কামান-রক্ষকদিগের আবাসক্ষেত্রে গমন করি । সেখানে গিয়া 
ধরগোঁডিয়ারকে উপস্থিত দেখি । আমি সমস্ত রান্র তাঁহার সাহত থাঁক। পরাদন 
প্রাতঃকালে তাঁহার সাহত 'দিল্লশ যাইবার পথে গমন করি ।” 1906, 5670) 
7/01, 701. 115 77. 64. 7018. 



৪" অধ্যায় ] মিরাটের যুম্ধ ৮৫ 

হইতেছিল, ইউরোপায় সৈনিকরা আসন্ন বিপদ দূর করিবার জন্য অস্্রপারগ্রহ 
করিতোছল; কিন্তু কন্েল স্মাইথ্ আপনার সোনিকদলের কাষকলাপের দিকে দুষ্ট 
রাখেন নাই। তান এইরূপে আপনার কতব্যবাদ্ধর পরিচয় 'দিয়াছিলেন, এইরূপ 
সাহস দেখাইয়াই মিরাটের ইউরোপায়াদগেব রক্ষাবিধানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছলেন, এবং 
এইর:প দহঢতার পরিচয় দিয়াই আপনার বারত্ববৈভব অক্ষ: রাখতে প্রয়াস পাইয়া- 
ছিলেন । কিন্তু এই সময়ে তৃতীণ অশ্বারোহখপণের কাগ্ডেন ক্েগণ স্মাইথের ন্যায় 
[নচ্চে্ট থাকেন নাই । তিনি গোলযোগের সূত্রপাত হওয়ামান্ন আপনার সোনক্ষগণের 
সম্মুখে উপস্থিত হন, এবং দংঢুতার সহিত তাহাদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে যাইতে কহেন। 
মৌনকেরা কাণ্তেন ক্রেগীর আদেশপালনে উদাসীন হয় নাই। তাহারা অন্ব্রশস্ত্র লইয়া 
ধরভাবে তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হয়। তৃতীয় অম্বারোহশ সৈনিকদলে কাণ্ডেন ক্রেগীর 
বিশেষ সম্মান ও প্রাতিপাত্ত ছিল । তাহার সঞ্চদয়তায় সকলেই পাঁবতুষ্ট থাকিত। কাপ্ডেন 
কেগী এই সঙ্কটকালে যখন আপনার সোনকদিগের সম্মুখে অ*্বচালনা করিয়া 
তাহাঁদগকে তাহার আদেশপালন কারিতে ক।হলেন তখন সকলেই একবাকো তাঁহার 
পক্ষ সমথণনে উদ্যত হইল । তাহারা কাহল যে অবরুদ্ধ সিপাহনীদগের বিম্যান্তর জন্য 
যুদ্ধ হইবে হহা পৃবেই তাহাদের গোচর হইযাছিল, এখন তাহারা তাহাদের কাপ্তেনের 
আদেশপালনে প্রস্তুত রহিয়াছে । কাণ্ডেন ক্লেগী ইহা শুনিয়া, তাহাদিগকে তাঁহার অনু- 
মরণ কাঁরতে কাহলেন। এই সময়ে একট ইউরোপশীয ভদ্রলোকের সাহত তাঁহার 
সাক্ষাৎ হইল । তিন, সেনাপাঁত ম্নাইথের নিকট হইতে কোন আদেশ পাওয়া গিয়াছে 
[কনা, এ বিধ্ম তাহাকে জিজ্ঞাসা কারলেন । আগন্তুক উত্তর দিলেন, সেনাপতি 
আপনার প্রাণ লইয়া পলাইয়াছেন--কোন আদেশ দেন নাই *।+ কাপ্ডেন ক্লেগণ আর 

কোনো কথা কাঁহলেন না, সবেগে অনবগালনা করিয়া উত্তেজিত অ“বারোহী সৌনক-দলের 
নিক) যাইতে লাগিলেন । তিন কয়েদীদিগকে অবরুদ্ধ রা।খতে চেস্ট। পাইয়াছিলেন। 
কিন্তু তাঁহার উপাস্থিতর পুবেই, উল্মন্ত (সপাহীনা সমহ্দয় কয়েদশীদগকে বিমাস্ত 
করিয়াছিল । যে ৮& গন অবরুদ্ধ সিপাহী আপনাদের সহযোগগণের সাহায্যে শত্খল 
বিমুন্ত হইয়াছিল, এখন তাহাদের সাত ক্রেগীর সাক্ষাং হংল । তাহারা সামারক 
পারচ্ছদে সাজ্জত ও দ্ুঙগানী-অণ্বে আরুঢ় হইযা দিলীর অ।ভমুখে যাইতেছিল ৷ এই 
স্থলে বলা উচিত যে, ত.তায় অম্বারোহশ সৌনিক-লের আধকাংশই মসলমান ; দিল্লীতে 

* কেহ কেহ নিদেশিঃকরেন যে, এই কথা প্রকৃত নহে । যেহেতু কনেশি স্মাইথ,আফি- 

সারাদগ্রকে প্রস্তুত থাকিতে আদেশ 'দয়াছিলেন ; 'ক'্তু এই আদেশ তাহাদের 

[নিকট পেশছে নাই । পেখছিলেও, তখন উহাতে কোন ফল হয় নাই। কর্নেল 
স্মাইথ- স্বয়ং 'লিখিয়াছেন যে ষুদ্ধোন্মত্ত গসপাহীরা পশ্চাদ্ধাবিত হওয়াতে ছয়জন 
আফসার তাঁহার গৃহে আসিয়া ল:ককায়ত হন । উহার অব্যবহিতপরেই, !তানি সকল 

বিষয় জানিবার জন্য সেনাপাতি হিউইটের শিকট গমন করেন। --০919/01 
৬7771175 12712116, 00171, 1৫27117১ 177016)11 42711)1705 701. 15 0. 149. 
71016 



৮৬ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস [ ৪র্থ অধ্যায় 

গেলে তন্ুত্য অনেক মুসলমানের সাহাধ্য পাওয়া যাইবে মনে করিয়া ইহারা তথায় 
ষযাইতোছল । কাণ্ডের কেগী এই সময়ে ইহাদের সম্মখবতর্ণ হইলেন । ইহারা আপনাদের 
কাণ্জেনকে চিনিতে পারিল, কিম্তু তখন কাপ্তেনের কোনো আনিষ্টসাধনে ইহাদের প্রবৃত্তি 
হইল না। ইহারা কাণ্তেনের সদাশয়তার পরিচয় পাইয়াছিল। আপনাদের সংপরামর্শদাতা 
বন্ধ ভাঁবয়া ইহারা কাণ্তেনের প্রাত শ্রদ্ধা প্রকাশ কারত, এখন ইহাদের এ শ্রদ্ধার 'বিলয় 
হইল না। ইহারা এখন ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, ইংরেজ শাসন 
পযন্ত করতে উত্তোজত হইয়া উঠ্ভিয়াছিল, আপনাদের ধর্মনাশ ও জাতিনাশের 
আশঙ্কায় ইংরেজকে ঘোবতর বিদ্বেষভাবে চাহিয়া দেখিতেছিল ৷ এই উত্তেজনার সময়েও 
ইহারা কাপ্তেন রেগীর সদাশয়তার কথা ভুলিতে পারিল না। এখন ইহাদের পৃবতন 
শ্রদ্ধার আবিভবি হইল, পহবতন প্রসতি, বিদ্বেষ ও বিরাগের আবেগ অতিক্রম করল । 
ইহারা কাপ্তেন ক্রেগধকে সম্মুখে দেখিয়া আহ্লাদের সহিত কহিতে লাগিল ষে, ইহারা 
মুক্তিলাভ করিয়াছে, বিমুক্ক হইয়া এখন ইহারা আপনাদের কাগ্ঠেনকে যথোচিত 
আশশিবদি কারতেছে । এ+সক্ককালেও, ইহাদের এইর্প হঞ্বার পাঁরচয় পাওয়া গিয়াছিল, 
ইহারা শ্রদ্ধা ও প্রীত দেখাইয়া, আপনাদের দলের কাপ্তেনকে আশখবর্দ করিযাছিল। 
কাঞ্তেন ক্লেগী আর কাল'বলত্ব না করিয়া, তৃতীয় অণবারোহনদ্লের পতাক্কারক্ষার জনা 
সৌনক-নবাদের দিকে যাইতে লাগিলেন । গন্তব্য-পথ রণমত্ত পদাঁতক সোনকদল ও 
বাজারের লোকে পরিপূর্ণ হইযা"ছল । ইহারা সকলেই অস্ত্রশস্ত্র সাঁজ্জত ছিল; সকলেই 
ইংরেজাঁদগকে লক্ষ কাঁরয়া বন্দুক ছুঁড়তোছল। একটি ইউরোপাঁয় মহিলা গাড়িতে 
যাইতোছিলেন, এন সময়ে একজন সৈনিক-পুরুষ সহসা তাঁহাকে সাঙ্গন দ্বারা বিদ্ধ 
কাবল। কাপ্ধেন কেগী উত্ত সোনিককে হপ্তস্থিত তরবারির আঘাতে 'দ্বিথ'ড করিলেন । 
কিন্তু মহিলা টির প্রাণরক্ষা হইল না। ইহার মধ্যে বন্দুকের একটি গুল কাঞ্চনের 
কর্ণের পারব দিয়া সন করিয়া চলিয়া গেল। ক্েগী পশ্চাদ্দকে চাহিয়া দেখিলেন, 
একজন সামারক পারন্্শ্ন্য সোঁনিক তাঁহাকে লক্ষ্য কাঁরয়া আবার গাল ছাড়তে 
উদ্যত হইয়াছে । দেখিরাই কাঞপ্তেন কেগণী কাঁহলেন, “আমাকে লক্ষ্য কামনা কি পিস্তল 
ছুড়িতেছ |” সৈনিক পুরুষ উন্মত্ত হইয়াছিল । উন্ন্ত অবস্থায় বিকট চংকার কাঁরয়া 
কাহিল, হাঁ! আমি তোমার শোণিতপাত কাঁরব।; কাণ্রেন ক্লেগণ উপান্থিত বুদ্ধিবলে 
আত্মরক্ষায় উদাত হইলেন । তিন সেই 'সিপাহনর প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিলেন 
না। ভাবলেন ঘে একবার গল ছাড়লে, নিকটবতর্” অপরাপর 'সিপাহশরা সকলেই 
তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইবে । স্তরাং তিন পিস্তল না ছনুড়িয়া সমশপবতণ ঠসপাহশীদিগকে 
কাঁহলেন যে, তাহারা কি সকলেই তাঁহাকে গুলিবিদ্ধ দেখিতে ইচ্ছা কাঁরতেছে ১ সমীপ- 
বতর্ধ সিপাহীরা একবাক্যে কহিয়া উঠিল, “না” । ইহা কাহয়াই তাহারা সেই 
উদ্মন্ত সিপাহণীকে বারংবার পশ্যাদ্দকে ঠেলতে লাগিল, কিম্তু কেহই তাঁহাকে বধ 
বা অবরোধ কারতে চেষ্টা কারল না। কাপ্ডেন কেগী নুহত“মধো ত'ড়ংগাতিতে সৌনক- 
1নবাসের দিকে ধাবিত হইলেন । যখন তিনি আপনার আবাস-ভবনের নিকট দিয়া চলিয়া 
যান, তখন তাহার সঙ্গে যে-সকশ সিপাহী ছিল, তাহাদিগকে কহিলেন যে, তাহাদের 
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মধ্যে কেহ তাঁহার চ্ত্রীকে রক্ষা করিতে গ্রস্তৃত আছে কি না ? সমভিব্যাহারী 'সিপাহশীরা 
সকলেই তাঁহার এই আদেশপালনে আগ্রহ দেখাইতে লাগল । কাপ্তেন ক্লেগণ কহিলেন, 
“আমি কেবল চারজনকে এই কার্যে নিষন্ত করিতে ইচ্ছা কারি ।” কাণ্তেন ক্রেগীর কথা 
শুনিবামান্র সকল নিপাহীই “আমি” আমি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উদ্ভিল। কাঞ্চেন 
কেগণী প্রথম চারিজনকে আপনার মবাসগ.হে পাঠাইয়া, অবশিষ্ট লোকের সহিত 
সৌনিক-নিবাসের আভমুখে প্রস্থান কারলেন। 'নার্দন্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া, কাপ্তেন 
সাবশেষ শ:ৎবলার সাহত আপনাদ অধীন সোনক-পুরুষাঁদগকে কাওয়াজেব ক্ষেত্র 
আনলেন । ক্রেগীর সৈনিকগণ তাঁহার কথার অবাধ্য হইল না। সেই রান্রতে, খন 
আঁধকাংশ িপাহশ উল্মন্তভাবে ভয়াবহ কার্ধ সাধন করিতোছিল,_ বৈর-নিষত্বিন- 
স্পৃহায় অধর হইয়া চারাদকে নর-শোণিত-মআ্মেত প্রবাহত করিতেছিল, তখন কাঞ্চেন 
ক্েগীর সৈন্য বিশ্বস্তভাবে আপনাদের কর্তব্য সম্পাদন কাঁরতে থাকে । সে সময়ে 
মিরাটের ইউরোপীয়গণ ইহাদের প্রগাঢ় প্রভৃভান্ত, অটল সাহস ও আঁবলিত 'বি*বাসের 
পাঁরচয় পাইয়া ইহার্দিগকে মুক্তকণ্ঠে সাধুাদ দিতে থাকেন। সঙ্গদয় এ্রীতহাসিকের 
মধ্যে কেহই ইহাদের এই প্রুভৃভীন্তির সম্মান করতে বিমুখ হন নাই এবং কেহই এই 
[িশ্বস্ততার জন্য ইহাদের প্রশংসা কারতে দনরপ্ত থাকেন নাই। 

এই সময়ে কনেলে উইলস-ন গিরাটের কামান-রক্ষকদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
তিনি সিপাহশীদগের সমুখানবাতঁ অবগত হওয়ামান্র কামান সাঁজ্জত কারয়া 
সৌনক-নবাসের অভম:খে গমন করেন । এ-দকে লিপাহপরা উন্মভ্তভাবে ভীষণ 
অনলব্বড়ায় প্রব-ণ্ত হইয়াছল। ভাহাদের গুলিবৃষ্টিতে ইউবোপীয়গণ আস্থির হইয়া 
পাঁড়িয়া/ছল, অনেকের প্রাণবায়ু বাহগত হইয়া।ছণ, অনেকে আত্মীয়স্ব ্নের প্রাণরক্ষার 
জন্য তাহাদগকে লহ্য়া নিন ও (নরাপদ স্থানে আত্মগোপন কারতেছিল। সমস্ত 
মিরাট যেন কোন অভাবনীয় শ।ন্ততে, মহাপ্রলয়কান্ডের রূঙ্গক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। 
সন্ধ্যাগমের সঙ্গে নদে যেন কোন সংহা।রণন শান্ত বিক১ডাবে 'মিরাটের স্বত্ব 
প্রভাবের পনিচয় দিতে'ছুল । ইংরেজ সেনাপাতি সমন্ত ইউরোপীয় সৈন্য ও কামান 
লইয়া উতন্তীজত 'সিপাহখদধগের বিরুদ্ধে উপাস্থত £ইতে-না-হুইতেই আঁবচ্ছেদে 
নরশোণিতম্রোত প্রবাহিত হইতে লাগল । সপাহঈরা এই উত্তেজলার সগয়ে আপনাদের, 
যখথোচিত উদ)ম-উৎসাহ দেখাইতেছিল। যার্দ তাহারা সবিশেষ শত্খলার সহিত 
যুদ্ধ করিত, কোনো রণনিপূণ, সেনাপতি যাঁদ তাহাদের পরচালনের ভার গ্রহণ 
করিতেন, তাহা হইনে তাহাদিগকে নিরঞ্ত করা ইংরেজ সৈন্যের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত-। 
[কিন্তু এসময়ে তাহারা সবিশেষ শ.ত্খলাসহকারে ইংরঞাদগের সহিভ যহদ্ধে প্রবৃত্ত 
হয় নাই, কোনো রণপারদশশ সেনাপাতি তাহার্দের প!রচালনার ভার গ্রহণ করেন নাই, 
যথারণীতি যুদ্ধ করতে তখন তাহাদের প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই । তাহারা তখন উদ্ভ্রান্ত 
হইয়া কেবল প্রাতাহংসার তৃপ্তসাধনেই ব্যাপৃত ছিল। অস্ত্রের সন্তাড়নে, গুলির 
আঘাতে আপনাদের ধর্মনহস্তা ইংরেজ্দগের 'হত্যা করাই তখন তাহাদের প্রধান. 

কর্তব্য হইয়া উঁঠিয়াছিল। উত্তেজনার আবেগে তাহাদের বুদ্ধির চ্ছিরতা ছিল নাঃ: 
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কোধেন আবেশে তাহাদের কাধের শৃঙ্খলা ছিল না এবং অধীরতার খর-প্রবাহে 
তাহাদের মূল উদ্দেশ্য রক্ষার জুপ্রণালশ নিধণরিত ছিল না। তাহারা আপনাদের 
অবরুদ্ধ সহযোগীপিগকে বিম্ন্ত কবিয়াই চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পাঁড়ল এবং 
চারাদক হইতে অস্বব্ষণ পূর্বক মিরাটের ইউরোপীয় সৈনিক-নবাসে ভীষণ দশ্যের 
অবতারণা কাঁরল। 

উন্দোজত সিপাহধ।দগেব আক্ুমণ নিরস্ত করিবার জ্রন্য ইউরোপগম্ন সৈন্যের 
ঘটনাস্থলে উপাচ্থুত হইতে বিলন্ব হইয়াছিল । যখন সকম সৈনিক পুরুষ আপনাদের 
অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইল, অদুরে কামান সকল যখন ?সপাহীদগের উপর 
গুলব)র জন্য রাখা গেল, তখন সন্ধ্যা অতাঁত হইয়াছিল । অন্ধকার চারিদিক 
টাকিয়া ফেলিয়াছিল। ইংরেজ সৌনকেরা এই সময় এতদ্দেশীয় সৌনিক-নিবাসে 
উপাস্থিত হইয়া, কোনো িপাহীর সাক্ষাৎ পাইল না। সকলে কোথায় 'গয়াছে, তাহা 
কেহই জানিতে পারল না। পদাতিক সোৌনক-ীনবাস, কাওয়াজের প্রশত্ত-ক্ষেত্র 
সমজ্ঞই শূন্য রোধ হইল । সেনাপাঁতি 'হউইট- কোনো সশস্ত্র 'সিপাহটীকে সম্মথে 
পাইলেন না। যাহাদেন আক্ুমণ নিরন্ত কাঁরধার জন্য তিনি আপনাদের সোঁনকণল 
লইয়া উপাস্থত হইয়া।ছলেন, যাহাদগকে সমচিত শান্ত দিতে, যাহাদের শান্ত সমুলে 
উৎপাটন কাঁরতে তাঁহার দু সঙ্গজ্প হইযাছিল, তাহারা সকলেই তখন অন্ত্ধান 
গরয়াছল। সেনাপাত ইহাতে ক্ষ হইলেন, তাহার সময় চেণ্টা এখন বিফল বোধ 
হইল। তাহার সৌনকগণ যুদ্ধসঙ্জায় দণ্ডায়মান ছল, কামান সকল যথারীতি সাঁজ্জত 
রহিমা'ছল ; কন্তু যাহাদের সাহত যহ্ধে কারতে হইবে, তাভাদের কাহারও দেখা 
পাওয়া গেল না। ক্লোৌধ্র সাহভ সেনাপাঁতব অনবশোচনার আনিভবি হইল । 
অন্বারোহী "স নকলের আবাসগহহেব নক করকদন পিপাহীর দেখা পাওয়া গেশ 
বটে, (কন্তু তভাহা।গকে ল্ষা কাগয়া নযক ছরড়খানান্র ভাখ।রা অন্ধকারের মাহত 
শিশয়া গেল। নিক১/৩৭ বক্ষবাতিক।য় অথবা আবাসণ[হের পন্চাদাগে তাহারা 
লঃক্কার়ভ আ.ছ ভা।বঘা সেনাপতি সেহ।দকে কামান ছাড়তে আদেশ দিলেন । আদেশ 
প্রতিপালিত হহল) কি শিদিষ্টি পঅপাহাদগের কোণ সন্ধান পাওয়। গেল না। 
রান্্ সমাগনে কাহারও কোন ।নদশশি না পাওয়।তত কামানের সন্ধান বার্থ হইল । 
ইংরেজ দস।নকগণ কতকগঠুন ফাকা আগ্য়া্ মান্র কাঁরয়া আপনারাই মনে মনে 
পাঁভত হহতে লাগ । আনাপাত এখন বগখতে পারলেন যে, সিপাহীরা ইত্গ্ততঃ 
ক্ষপ্ন হইয়া । (ক'ঙ তাহারা কোথাম গয়াছে 'ক কাঁরতেছে, কেহই ঠিক কারতে 
পারিলেন না। সিপাহগা ইউরোপায় মৌণক-নবাসের আভমহথে প্রস্থান কারয়াছে' 
ভা'বয়া কর্নেল ডইলসণের গগামর্শে সেনাপাতি সেহীদকে সৈন্য পরিচালনা কারলেন। 
সেনার্পভির আদেশে ইংরেজ সেনিক-পুরুষগণ আবার আপনাদের গৃহে ফিরিয়া 
আসতে লাগল । এই সময় চন্দ্র উ।দত হংয়।।ছল। চন্প্রালোকে চারদিক উদ্ভাসিত 
হইস। উঠিম্নাছিল। ইউরোপীয় সেনকেরা এই অময়ে দূরে আপনাদের আবাসগহ 
সকল প্রঞ্ালত হুতাশনে দাঁখল। গবালাময়শ আগ্রশিখা গগনে ভাখত হইয়া ভয়ঙ্কর 
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দশ্য বিস্তার করিতেছিল। ইংরেজ সোনকেরা ইহা দেখিয়া ত্বারতগাতিতে শ্য়াবহ 
দৃশ্যের রঙ্গভূমির নিকটবতর্ঁ হইতে লাগিল । কিন্তু সেখানেও দিপাহীদগের কোনো 
সম্ধান পাওয়া গেল না। প্রচণ্ড হৃতাশনে গুহ সকল দগ্ধ হইতে ছিল, করাল 
অগ্নিশিখায় চারিদিক উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল, ভীষণ শব্দে দিগন্প পারপারিত 
হইয়াছিল। ইংরেজ সৈনিকেরা এমন সময়ে সেই স্থানে আসিয়া বিস্ময়স্তান্তত হৃদয়ে 
সেই ভনষণ কাণ্ড চাহয়া দেখিতে লাগল; কিন্তু তাহাদের প্রতিহিংসা চারিতার্থ 
কারবার কোনো সুযোগ উপস্থিত হইল না তাহারা এইরুপে লক্ষাশ্ন্য হইয়া যহদ্ধবেশে 
আপনাদের কাওয়াজের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমস্ত রান আতবাহিত কারল। 

এই রাঁন্রতে মিরাটেন সৈনিক-নবাসে যেরুপ ভয়ঙ্কর ঘটনার আবিভাঁব হইয়াছিল, 
ইতিহাসে তাহার যথোপয্স্ত বর্ণনা সম্ভবে না। গোধূলিসময়ে, যখন অনাতগাঢ় 
অন্ধকার সকল স্থলে প্রসারত হইতেছিল, 'নিদাঘের সান্ধ্য সমশরণ যখন ব-ক্ষের পন্রে 
পত্রে লীলা করিঘা বেড়াইতেছিল,তখন ইউরোপীয় সৌনক-ন্বাসে আগ্র প্রজীলিত হয়। 
সন্ধ্যা যতই অতগত হইতে লাগিল, ততই অগ্নি ভষণভাব পরিগ্রহ কারল। ইউরোপনয় 
সৈনিক-নিবাস হইতে আঁফসারদিগের গৃহ, আফসারদের গহ হইতে অন্যান্য ইংরেজ- 
[দগের আবাস-ভবন হতাশনের প্রচণ্ড শিখায় ব্যাপ্ত হইতে লাগিল । সন্ধ্যা অতঈত হইয়া 
গেল, চন্দ্র নৈশ গগন আশ্রম করিল, তাহার অমল 'কিরণে সমস্ত জগৎ হাসয়া উঠিল, 
[কিন্তু আগ্নশিখার করালভাবের 1বণয় হইল না । প্রগাট ধূমপুঞ্জে স্মন্ত আচ্ছন্ন হইল, 
অনল শিখা এই পূমরাশি ভেদ কাঁরমা বিবিধ আকারে, বিবিধ বর্ণে গগনমার্গে উঠিতে 
লাগিল । গৃহদাহেব িকট শব্দে, গহবাসীদের আশনাদে, উন্মত্ত 'সপাহখাদগের 
ভৈরব হযঙ্কারে চারিদিক কোপলাহলময় হইয়া উঠিল। অশ্ব সকল আন্তকাবলে আবদ্ধ 
1ছল, উহাগা ?বক) চীংকার করিতে কারিতে প্রজলিত অণলে আত্ম-বিসঙ্জন করতে 
পাগল । হ্ংরেত বাশকবাছিকারা আত্মবক্ষান শুনা শশব্যস্ত হইল; কেহ অন্ধকারে 
কোনো গোপণনয় স্থানে আশ্রয় লইল, কেহ 1ব*বন্ত ভূত্য ও (সাঁনকগণের সাহায্যে 
আত্মরক্ষা ক'রল, কেহ বা প্রাণের ভয়ে উদশ্রান্ধ হইয়া অগগ্ররাশিতেই ভস্মীভূত হইল । 

এই সঙ্কটকালে যে সকশ ভারতবাসী আপনাদের জীবন সফটাপন্ন কারয়াও বিপন্ন 
ইংরেগদিগকে রক্ষা করে, অপক্ষপাত্ত &৩ঙহাসকগন অনন্তকাল সন্তোষ ও প্রণতির সাঁহত 
তাহাদের সাহখ, তাহাদেল বিবজ্পতা ও তাহাদের দয়াব গণ-গোরবের বর্ণনায় কখনও 
বমুখ থাকিবে না। কাঁমশবব গ্রথেডং সাহেব এবং তাঁহার ঝনতা বিশ্বস্ত ভারতবষণয় 
তত্যাদগের সাহাযো আব্মরক্ষা করেন । এই সময়ে সরি বাহাদুর সেয়দ মার খাঁ শ।মক 

একডন আফগান সোনক-পুরুষ মিরাটে অবস্থ।'ত ক'বতে।ছলেন । আফগান-ঘুদ্ধের 
সময়ে যে সকল ইউরোপশয় কাঝুলে অবরুদ্ধ 1ছলেন, সৈয়দ মীর খাঁ তাঁহাদের সাঁবশেষ 
সাহাধা করাতে, গবনণমেন্ট তাঁহার মাসিক ৬০৩০ শও টাকা বৃত্ত ানধারিত করিয়া 
দেন। মিরাটের গোলযোগ উপস্থিত হওয়া ঘান্র এই সৈনিক-পুবুষ এবং তৃতনয় 
অশ্বারোহীদলের একগ্রন আফসার, কামশনরকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে 
কহেন। কাঁমশনর তাড়াতাড়ি আপনার স্তী ও আর কয়েকটি শপণাগত ইংরেজ 
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মহিলাকে লইয়া গৃহের ছাদের উপরে লংক্কায়িত হন। আবিলব্বে উন্মত্ত জনগণ সেখানে 
উপস্থিত হয় এবং অবিলম্বে গৃহের নীচে আগুন জবালাইয়া, গুহদ্ছিত দ্রব্যাদি লুণ্ঠন 
কাঁরতে থাকে । দেখিতে দেখিতে গৃহের নিমুভাগ প্রজবলিত অগ্নতে পরিব্যাপ্ত হয় । 
গ্হের চারিদিক ধূমরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। মৃহর্তমধ্যেই অনলশিখা সবেশে 
গৃহের উপরিভাগে উঠচিতে থাকে । কমিশনর কয়েকটি কুলনারণর সহত ভতচিত্তে ও 
নিরাশদ্ধদয়ে গৃহের ছাদে থাকিম্না আপনাদের জীবনের শোচনীয় পারিণাম ভাবিয়া 
আকুল হন। 'নিম্নভাগে নিদারুণ হুতাশন প্রভাববিস্তার করিয়াছিল, চারিদিকে 
ইংরেজের বিপক্ষ লোক দাঁড়াইয়া কাঁমশনরের জীবন নম্ট কাঁরতে আগ্রহ দেখাইতেছিল ; 
এ সময়ে ভতাগণ বিশ্বস্ততা না দেখাইলে, বিপন্নদিগের কখনও উদ্ধার হইত না। 
বিশ্বপ্ত ভূতাগণ আপনাদের সদাশয়তা হইতে বিচ্যুত হইল না, উম্মত্ত- উত্তেজিত 
লোক'দগেব পাঁরপোষক হইয়া আপনাদের দয়াধর্মে বিসর্জন দিল না, তাহারা 
আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন কারয়াও বিপন্ন প্রভুর উদ্ধারসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল । 
কমিশনরের একজন প্রধান মালী ছিল। ইহার নাম গোলাপ সিংহ। যখন আগুন 
বাঁড়য়া উঠল, সশস্ত্র লোকে যখন গভনঈর উত্তেজনার পাঁরচয় 'দতে লাগল, তখন 
গোলাপ সিংহ ভাবিল যে, আব্রমণকারিগণ সম্পত্তি-বিলুপ্চনের জন্য যেরূপ আগ্রহ 
দেখাইতেছে, তাহাতে ইহাদিগকে অন্য স্থানের কোনো সম্পত্তি লুঠ করিবার পরামশ' 
[দিলে ইহারা সহজেই প্রভুর গৃহ পাঁরভ্যাগ কাঁরয়া যাইবে । গোলাপ সিংহ উপস্থিত 
বুদ্ধিবলে ইহা শ্থিন কারয়াই আক্লমণকা ব্লীদিগের প্রাত আপনার যথোচিত সমবেদনা 
দেখাইতে লাগল এবং তাহাদিগকে বলিল যে, এখন আক্রান্ত গহে অনুসম্ধান করিয়া 
কোনো ফল নাই, যেহেতু তাহার প্রভূ ও প্রভপত্বী পৃবেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া জরি 
আভমুখে 'গয়াছেন। স্তরাং এই গুহ ছাড়িয়া, যদি ইহারা তাহার সহিত আইসে, 
তাহা হইলে, সে অদুবে একটি প্রকাণ্ড এুদাম দেখাইয়া দিতে পারে। উহা লুঠ 
কাঁবলে, অনেক সম্পাত্ত লাভ হইবে । একটি খড়ের গাদার পশ্চাতে 'ফাঁরঙ্গীরা পলাইয়া 
রাহয়াছে, তাহ ি্গকেও পাওনা যাইবে” । আক্রমণকাবিগণ হ্হা শুনিয়াই, কাঁমশনরের 
গহ পাঁরত্যাগ কারল। সেই স্থানে কমিশনরের যে সকল ভুঙ্য 'ছল, তাহারা সমুদয় 
জানলেও বিপক্ষদিগকে কিছ কহিল না। সে সময়ে তাহাদের হ্দয়েও দয়ার আবিভ 
হইয়া।ছল, কর্তব্যানঘ্ঠা বলবতী হইয়া উঠিন্বাছিল, সতরাং তাহারা 'বিপন্ন প্রভুকে দ:রন্ত 
শনুর হস্তে সার্পণ কাঁরতে ভদ্যত হইল না। আক্ুমণকারগণ নিত্কোধত তরবাঁর 
আস্ফালন বিঘা তাহাদিগকে ভন দেখাইয়াছিল, ।কন্তু তাহারা ভীত হইয়া আপনাদের 
কর্তব্যবুাতে বিসর্জন ঠদণ না। সকলেই নিভয়ে ও দৃঢ় ভাস২কারে গোলাপ সিংহের 
কথা সত্য ঝাঁলয়া নিদেশ করিতে লাগল । তাহাদের গ্রহ যে ছাদের উপরে ল:ক্কায়ত 
রাহয়াছেন, তাহারা সে সম্বন্ধে বাঙানম্প।প্ত কারল না। আরুমণকা1রগণ তাহাদের কথায়, 
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1ধ*বাস কারয়া কমিশনরের গৃহ পাঁরত্যাগ কারল। ভূত্যগণ এখন সময় পাইয়া গুহের 
প্রাদরের একদিকে মই ফেলিয়া দিল। ক'মশনর ও কয়েকাট মহিলা সেই মই 
অবলম্বন করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই প্রচশ্ড অনলের 
প্রতাপে গুহের ছাদ ভয়ঙ্কর শব্ের সহিত পাঁড়য় গেল । নিকটে একটি উদ্যান ছিল, 

1বপন্নগণ তথাষ যাইয়া আশ্রয়গ্রহণ ক!রলেন। আর্ুমণকা'রগণ আর তথায় উপাস্থত 

হইল না। ক!মশনর ও তাঁহার পত্র অপর কয়েক'ট ইউরোপণয় মাঁহলার |সাঁহত সেই 
[নর্জন উদ্যানে সমজ্ত রাত আতবাহত করিলেন। পর:দন প্রাঙ্কালে গোলাপ 1সংহ 
একখান গাড় আনিয়া দিলে, ই"হারা মিরাটের সমরাশিক্ষাগূহে উপনীত হইলেন । এই 
প্রশস্ত শিক্ষাগ্হে অপরাপর ইউরোপনয়েরাও আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন । মিরাটের 
দুর্গ ছিল না, এই শিক্ষাগারই উপাস্থিত সময়ে দু্গস্বরূপ হইয়াছিল। ইংরেজেরা 
এইখানে থা1কয়া আত্মরক্ষায় যত্বশীল হইয়াছিলেন । 

কমিশনর "গ্রথেড সাহেবের জীবন যেরুপে রক্ষ। পাইয়াছল, মিরাটের সকল 
ইংরেজের অদন্টে সেরূপ ঘটয়া উঠে নাই। ইংরেজ সোনক-পুরুষেরা উত্তোজত 
[সপাহীদের গাঁতরোধ গন্য সমগক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, এ দিকে তাঁহাদের স্ত্রী ও শিশু- 
সন্তানগণ অপ্ক্ষত অবস্থার ছিল। উন্মন্ত লোকের অস্ত্রাঘাতে এই নিরপরাধ মাহলা 
ও বালকবালিকাদের প্রাণ নণ্ট হয়। মিরাটের সিপাহী অপরাপর লোকে তখন 
এরূপ উত্জেজত হইয়া ৬াঁঠয়া'ছল যে তাহাদের (কিছ-মান্রও জ্ঞান ছিল না। দহুদ্মনীয় 

প্রাতহিংসায় তাহাদের ওয় অধখর হইয়াছিল, আপনাদের জাতির ও ধর্মের অবমাননাগ্ন 
তাহাদের বিবেক অপঙলা।বত এদং গভদব বরাগে ও ক্রোধে তাহাদের কতব্য-বাাদ্ধ 
কাত হইয়া পাড়ুয়াছুল । ইংরেজাধি্গকে সমূলে বিনস্ট করাই এখন তাহাদের 
আদ্ওীয় কার্য হইয়া।ছল, তাহারা যে-কোনো ইধবজের দেখা পাইয়াছে, যে-কোনো 
ইংরেজ মহলা বা ইংরের্ ঝলকবা।ণকা তাহাদের দু।ল্টপথবতর হইয়াছে, তাহাদের 
প্রতিই অস্ত্র চালনা কাঁরতে তাঁহারা !কছুমান্তও কাতর হয় নাই। ঘোরতর শত্রুতায় 
তাহাদের হায় পাষাণময় হইয়াছিল । সুতরাং তাহারা কুলনারশর আর্তনাদে ও বালক- 
বালিকার মর্মস্পশ+ কাতরধৰাঁনতে 'কিছ-মান্রও 1ঝচালত হয় নাই। তাহারা অবাধে 
এই সকল নিরপরাধ গাঁবের হত্যা কারয়া।ছল। এই নৃশংস কার্যে আহারের কোনোরূপ 
বিরাগ জশ্মে নাই। বালক-বালিকার শো।ণতে তাহাদের অস্ত্র কর্পাঙ্কত হইয়া!ছল, 

ইহাতেও তাহারা চঘকিত হইয়া উঠে নাই। ইংরেজের শাসনগুণে ও ইংরেজের 
কাষপ্রণালীতে এক শময়ে তাহাদের প্রকূত এরূপ হইয়াছিল । এই ভয়ঙ্কর প্রকাতি 
এক সময়ে তাহাদগকে এইরূপ শোচণনয় কাধ সাধনে প্রবতত কারয়াছল। 

কাপ্তেন কেগী আপনার অধীন সোৌনক।দগকে এই ঘোরতর উত্তেজনার সময়ে 
যেরূপ শান্ত ও কতব্যকর্মে আভান1বন্ট রাঁখ্য়া।ছলেন, তাহা পুবে বাঁণত হইয়াছে । 
কেগীর স্ত্রী আপনার আবাসগহে থাকিয়া উপাচ্থছত বুদ্ধিবলে এই দুঘণ্টনায় আত্মরক্ষা 
করেন। তিনি যে গহে ছিলেন, তাঁহার ।নকটত আর একগহে একটি ইউরোপাঁয় 
মহিলা থাঁকতেন। যখন বিপদ বাড়ুয়া উঠঠল, উদ্মপ্ত সিপাহপরা যখন গ:হে গ্হে 
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আগ্নি দিতে প্রবৃত্ত হইল, প্রজর্লিত অনলে গ:হের-পর-গহ যখন ভস্মীভূত হইতে 
লাগিল, তখন কাঞ্ডেন ক্েগীর স্বী আপনার প্রাতবেশিনীকে উপদ্থিত বিপদ হইতে 
রক্ষা কারতে উদ্যত হন। তাঁহার আদেশে ভূত্যগণ সেই ইংরেজ মাহলাকে অপেক্ষাকৃত 
নিরাপদ স্থানে আনতে গমন করে । ভূত্যগণের তথায় যাইতে কিছ: বিলম্ব হইয়াছিল । 
এই বিলদ্বেই সমুদয় শেষ হইয়া যায়। ক্লেগীর ভূত্যেরা 'নাদণ্ট স্থানে যাইয়া দেখে, 
যে, যাহাকে রক্ষা কারবার জন্য তাহারা তথায় উপদ্থিত হইয়াছিল, তাঁহার ক্ষতাবিক্ষিত 
দেহ গৃহের মেঝেয় পড়িয়া রাঁহয়াছে, শোণিত-ম্রোত অবিরল ধারায় বহিগ'ত হইয়া 
সমুদয় স্থান প্লাবিত কারতেছে, অসহায় কুলনারী নিদারুণ অস্ধ্াঘাতে অনন্ত নিদ্রায় 
অভিভূত হইয়াছেন। সিপাহীরা এই হতভাগ্য জীবের হত্যা করিয়া উম্মত্তভাবে 
ক্রেগীর আবাস-গ্হের নিকটে আসিল। ক্রেগীর যে সকল ভৃত্য ছিল, তাহারা 
আপনাদের প্রভূপন্রীব প্রাণরক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তাহাদের প্রভূভন্তি, 
তাহাদের 'ঝবস্ততা ও তাহাদের হিতঙোষতা কিছ্তেই বিচালত হইল না। তাহারা 
সকলেই একবাকো সাবশেষ দঢতার সাহত আক্রমণকারীদগকে কাহতে লাগিল যে, 
তাহাদের প্রভু সকলেরই বন্ধু, ?তান সকলের সহিতেই সদ্ধবহার করিয়া থাকেন, 
স্কনের 1হতসাধন কারতেই তাহার সাঁবশেষ চেষ্টা ও আগ্রহ আছে, অতএব তাঁহার 
গৃহ দগ্ধ কণা কাহারও উঁচত নহে। ভূত্যেবা এইরূপ কাঁহয়া আকুমণকারীদিগকে 
গৃহ-প্রাণ হইতে বাহির কাঁরতে চেস্টা করিণ। তাহাদের চেষ্টা ব্যথ" হয় নাই। 
যখন ইংরেজাদগের সমস্ত গহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইতেছিল, তখন ক্রেগর গহ 
দগ্ধ হয় নাই*। 

উন্মত্ত নেনিকগণ যখন ক্রেগীর অসহায় পত্নীকে অধিকতগ 'বিপদাপন্ন কারয়া তুলে, 
তখন চান্সিহন অশ্বারোহী দ্রুতগাততে তথায় উপাস্থত হয়। কাঞ্ধেন ক্রেগণী এই 

চারভন সেনিককে ভাঙার গহ্রক্ষা ও তাহার গ্রিয়ওমা বাঁনতার উদ্ধারসাধনাথ" 
পাঠাইমাপছুলেন । অধ্বারোহী-১তুষ্টয় বিদযংবেগে আসয়া অব হইতে অবরোহণ 
কারল এবং আতিদ্রুতবেগে গৃহের উপর তলার চলিরা গেল । ক্েগণীর স্ত্রী তাহাদের 
সাদর লম্তাষণ হন্য হস্ত প্রসারণ কারলেন ; কন্তু তাহারা তাঁহার হস্ত ধারণ না করিয়া 
আতি 'ব্নয়ের সাহত অ।ভবাদনপূবকি ক।হল যে» তাহারা আপনাদের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন 
কারয়াও তাহাকে বক্ষা করিতে প্রস্তুত আছে। অসাধারণ প্রভুভন্তির সহিত তাহাদের 
সাহস ও উৎসাহ বাড়িয়া ডউঁঠিয়া।ছল ; সুতরাং তাহারা কিছুতেই নিরন্ত হইল না, 

(কিছ,তেই গুরুতর কর্তব্যপথ হইতে স্খালিত হইয়া পাঁড়িল না। এই ঘোর সঙ্কটকালে 
আপনাদের প্রতুপত্রীর জীবন রক্ষা করাই তাহাদের 'ম্থরসঙ্কল্প হইল। তাহাদের 
স্হযোগিগণ অদুবে ভয়ঙ্কর কার্পাধনে নিবিষ্ট ছিল, কন্ডু তাহারা উহাতে দক্পাত 
বারল না। সহযোগীদগের সাহত পাঁম্মালিত হইয়া নষ্ঠুরতার পরিচয় দিতেও 
তাহাদের প্রব্ান্ত জন্মিল না। তাহারা ভীতা প্রভুপন্রীকে 'স্থিরভাবে গহে থাকিতে 
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কাহল , গ:হের বারান্দায় গেলে যে, আঁধকতর বিপদের সন্তাবনা আছে? 1ঝ্বজ্ঞ সোনক- 
পুরুষেরা ইহা পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগল । ক্রেগীর স্ত্রী তাঁহার স্বামীর জন্য 
সাঁতিশয় আকুল হইয়াছিলেন। তখন শন্ুপক্ষের ভৈরব রব ব্যতীত ?কছই শ্রুতি- 
প্রবিষ্ট হইত না,ঘোরতর ধূমরাশি ও জখালানয়ী অগ্সিশখা ব্যতীত কিছুই দেখা 
যাইত না। এই 'বর্পাত্তকালে ক্রেগীর স্ত্রী তাঁহার স্ব।মণীর বিষয় 1চন্থা কারতে লাগিলেন । 

কাণ্তেন ক্রেগী এতক্ষণ আপনার কর্তব্যকার্ষে 'নাবিস্ট ছিলেন, আবাস-গুহে আ।সতে 
এতক্ষণ তাঁহার অবকাশ হয় নাই। এখন তাঁহার গুরুতর কতন্য শেষ হইয়াছিল, 
(তান অশা'স্তর মধ্যে শান্তচ্থাপনে সমর্থ হইয়াঁছলেন, তাঁহার কবব্যাপ্রয় সোনকগণ 
শান্তভাবে আপনাদের কাযসম্পাদন কাঁরতেছিল, কাপ্তেন ক্লেগী এখন আপনার 
আবাস-গৃহে আ।সতে সময় পাইলেন । কন্তু তাঁহার আশঙ্কা বলবতণ হইয়া? ছল, 
উদ্বেগ বাধতি হইয়া উঠিয়াঁছল; তিনি ভাবিলেন, হয় তো তাঁহাব গুহ প্রচণ্ড অনলের 
করালগ্রাসে পাতত হইয়াছে, হয় তো তাঁহার 'প্রবতম। প্রণায়নীর কোমল দে বিপক্ষের 

কঠোর অন্ত্রাঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে । ক্রেগণী ইহা ভাবিতে ভাবিতে ভীতচিন্তে ও 
কাম্পতগ্চদয়ে আপনার আবাস-গহে উপ্পান্থছত হইলেন । উপচ্থিত হইয়া দোখিলেন মঙ্গল- 

ময় ঈশ্বরের প্রসাদে তাঁহার বাস-ভবন অনলের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাঁহার 
প্রণাযনশ 'নরাপদে অক্ষতশরীরে রাহয়াছেন, তাঁহার প্রভুভন্ত (ঝনন্ত সোনক-পুরুষগন 
প্রাণপণ কারয়া আপণচ।লভ সাহসে, অপ্র।তহত উদ্যমে ও অনমনীষ তেজাস্বতা-সহকারে 
তাঁহার গহলক্ষযীকে রক্ষা কাঁরতেছে। ক্রেগী শ্স্থির হইলেন, তাঁহার অ।শঙ্কা 
তিরোহিত হইল, উদ্বেগ অন্তধান ক।রন। তিন আর কাল।বলদ্ব না কাঁনয়া, আপনার 
্ধশ ও অপর কয়েক।ট মাহলার সাহত গৃহপারিভ্যাগ পৃূবকি কোনো নিরাপদ স্থানে 

যাইতে উদ্যত হইলেন । মাহলাদের গ্রীত্মকালোপযোগী তুষার-ধবল পাঁরচ্ছদ ছিল, 
পলায়ন সময়ে প্রজাণত হৃতাশনের আলোকে এই শ্বেত পাঁবচ্ছদ দেখিয়া, পাছে 
[বপক্ষগণ তাঁহাদগকে আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় ক্রেগী ঘোড়ায় কৃষ্ণবর্ণ কাপড় "দিয়া 
তাঁহ।দগকে ঢাকলেন, এবং সকলকে সঙ্গে লইয়া তাড়াতা'ড় অদরবতাঁ একটি ভগ্ন 
মান্দরে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। পলায়তগণ এই ভগ্ন মন্দিরে সমস্ত রাত আতিবাহত 

কারলেন। অদরে বিপক্ষাদগের ভয়ঙ্কর কোলাহল শ্রঃতগোচর হইতেছিল। 
পলায়িতগণ কোলাহল মধ্যে সেই জীর্ণ মান্দরপ্রকোষ্ঠে নীরবে অবাস্থতি কারতে 
লাগলেন । তাঁহাদের আবাস-ভবন তখন বিপক্ষগণের রঙ্গক্ষেত্র হইয়া।ছল, কিন্তু এ 
সময়েও তাঁহার বিষ্বস্ত ভৃত্য ও সৈনিক-পুরুষেরা আপনাদেব কর্তব্যকর্মে উদাসীন 
থাকে নাই, তাহারা এ সময়েও বিপুল সাহসের সাঁহত প্রভুর গ:হ রক্ষা কাঁরতেছিল ; 
রুমে ভয়ঙ্কর রাত্রি শেষ হইল, উন্মত্ত জনগণ ব্মে আপনাদের ভয়ঙ্কর কাধ" হইতে বিরত 
হইয়া, আত্মগোপন কাঁরতে লাগিল। ক্রেগণ বিষ্নহ্ধ্দয়ে আপনার গহে প্রত্যাবন্ত 
হইয়া, গহস্ছিত দ্রব্যাঁদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার খিদমদ্গার 
অটল িম্বস্তার পাঁরিচর দেয়। ক্রেগণী ও তাঁহার স্তর যখন গ-হদ্ছিত দ্রব্যাদি একত্র 
কাঁরতেছিলেন; তখন তাঁহারা ভোজনপান্র প্রীতি কিছুই দৌঁখতে পান নাই । বিম্বস্ত 



৯৪ সিপাহন য্ধের হীতহাস [ ৪র্থ অধ্যায় 

[খদমম্গার বিপক্ষ'দ্গের আরুমণের পূুবেই সমস্ত পান্তা মা।টতে পণতিয়া রাঁখয়াছিল। 
যখন বিপদ আঁতিন্রান্ত হইল, ক্লেগী যখন আবাস-গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন প্রভৃভন্ত 
পরিচারক মাটি হইতে সমস্ত পান্র উঠ্ঠাইয়া 'বনীতভাবে আপনার প্রভুর নিকট আনিয়া 
[দল। সেই ঘোর বিপ্লব-সময়ে, 'বলু্ঠনঃ বিধবংস ও বিপ্লবের শোচনশয়কালে, যখন 
ইংরেজেরা আপনা'দগের প্রাণ লইয়া ব্যন্ত "ছলেন, তখন তাঁহাদের সামান্য পরিচারকগণও 
অঙল িশ্বন্ততার প।রচয় 'দিতে উদাসীন থাকে নাই । তাহাদের প্রভুভন্তি এইরূপ 
অক্ষুপ্ন ছিল, তাহার্দের সাধূতা, তাহাদের কব্যাপ্রয়তা, এই সময়ে তাহাদগকে এইরূপ 
মহীয়।ন: কারয়া তুলিয়াছিল। ক্রেগী আবশ্যক দ্বধ্যাদ লইয়া 'নক্কান্ত হইলেন। যে 
গুহে তাঁহারা এক সময়ে শান্ত্খ অ-"ুভব কাঁরয়া।ছলেন, ষে গৃহ এক সময়ে তাঁহাদের 
শ্রাস্তবনোদন করিয়াছিল, এখন এই অশান্তর সময়ে তাঁহারা 1বযগ্নহ্দয়েঃ .কাতরভাবে, 

সেই গৃহ পাঁরত্যাগ পূর্বক ইউরোপায় কামান-রক্ষকাঁদগের আবাসক্ষেত্রে যাইয়া উপস্থিত 
হইলেন । যে 'বিনবস্ত সৌঁনক-পুরষেরা আপনাপের জীবন সঙ্কট।(পন্ন করিয়াও তাহাদিগকে 
আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল, যাহার কার্কারিতায় তাঁহাদের অধ্যুষিত গুহ 
[দগন্তব্যাপী সবগ্রাপী হৃতাশনের সমক্ষেও অক্ষত রাহয়া'ছল, তাহারা এখন ইউরোপীয় 
সেনক-নিবাসের আঁভমুখে যাইতে সং্কুচত হইতে লাগল! তাহারা সাহস ও 
প্রভুভন্তির একশেষ দেখাইয়াছিল, কি"তু এখন প্রন্ুর সাহত সাহসসহকারে ইউরোপীয় 
সেনক-নবাদে যাইতে তাহাদের আগ্রহ দেখা গেল না। তাহাত্রা ভাবতোছল যে, 
ইউরোপায়গণের নিকটবতর্ঁ হইলেই তাহারা কারার হইবে, তাহাদের সাধূতা ও 
কর্তব্যাপ্ররতার জন্য পাঁরতো।ষকের পরিধর্তে ইংরেজ হয় তো তাহাদিগকে দুবহি 
শত্থলে আবদ্ধ কারয়া রাখবে, প্রভুদের প্রাণরক্ষা করয়া হয় তো এখন তাহারা 
কতৃপক্ষের বিচারে কারাগারের যাতনা ভোগ করতে থাকিবে । তাহাদের দস্তা 
এইরূপ বলবতী হইযা উঠয়াছল, দ*১গ্তার আবেগে আহারা এইরূপ শাঙ্কত হইয়া, 
ইউরোপীয় সৈন্যের সম্মুখে যাইতে আনছি দেখাইতে।ছল । ইংরেজ ইসন্য কিরূপ 
কঠোরতা দেখাইয়া থাকে, কোবে উদ্দনপ্ত হইয়া কিরূপ অকার্ষের অনুষ্ঠান করে, 
তাহা তাহাদের বাদত ছিল ; সুতরাং তাহারা সহঙ্জে এই অ।নওকারণী ও কোধোম্মত্ত 
সৈন্যের সম্মুখে যাইতে সম্মত হইল না। তাহাদের এই দুশ্চিন্তা দূর কারবার জন্য 
কাঞ্জেোণোকে সবশেষ কষ্ট স্বীকার করতে হইয়াছল। ইংরেজের শাসন-নগাতিতে 
জনসাধারণের হৃদয়ে 'কর্ূপ ভয় বদ্ধমূল হইয়া।ছণ, জনসাধারণ কিরূপ আশঙ্কায় 
[বচালত হইয়া মুহূর্তে মুহূতৈ আপনাদের শোচনীয় পারণামের 1ব্য় "চিন্তা করতে- 
ছিল, তাহা ইহাতে ম্পন্ট বুঝা যাইবে । এই শাসন-নশীতির দোষেই উপস্থিত বিপ্লবের 
সূত্রপাত হয়। ইতিহাসের এই গভীর সত্য স্মতিপটে আঙ্কত রাখা কর্তব্য। ইংরেজ 
গবর্নমেণ্ট যে কার্যের সাত্রপাত কাঁরতোছলেন, যে 1ব্চার-প্রণালীর অনুবতশ হইতে- 
?ছলেন, যে শাসন-নী1তর পরিচয় দতোছলেন, তাহাতে জনসাধারণের সন্দেহ ও আশঙ্কা 
খণ্ধমূল হইতেছিল । 'সপাহখীরা গবরন্নমেন্টের দিকে চাহিয়া আন্বন্ত হয় নাই, গবনমেন্টের 
কার্যকলাপের পযাঁলোচনা করিয়া আত্ম-লুখের প্রত্যাশা করে নাই, তাহাদের 'চত্তবাত্তি 
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তখন এইরূপ বিকৃত হইয়াছিল। তাহারা কোনো সংকার্য করলেও ভাবিত, গবন“মেণ্ট 
তাহাদিগকে ঘোর দুদশাগ্রন্ত কারবেন। এ সম্বন্ধে একজন ইং;র এতিহাঁসিক 
[লাখয়াছেন--আমরা যে-কোনো বিষয়ে অব্যবস্থিততা বা অধীরতা দেখাইতাম, তাহাতেই 
তাহারা (সপাহীরা ) মনে করিত, উহার মূলে কোনো গুপ্ত আভসান্ধ আছে। 
িরাটের এই ভয়ঙ্কর রান্িতে যে সকল সিপাহী শহ্খলাব সহিত্ত আমাদের আদেশ পালন 
করিয়াছিল, তাহারাও স্পন্ট প্রকাশ করে যে, সামরিক বিভাগের কর্তৃপক্ষের সাচার ও 
কৃতজ্ঞতার উপর তাহাদের কোনোরূপ আস্ছা নাই, তাহারা কেবল আপনাদের কাণ্ডেনের 
উপর ধনর্ভর কাঁরয়াই রাঁহয়াছে ; নচেত তাহারাও যুদ্ধো'মন্ত 'সপাহতীদণের দলে 
[মশিত।+* ভারতবষয় সৈ।'নকসপ্প্রদায় গবন“মেন্টের কার্যকপাপের কিনপ বিদ্বেষী 
হইয়াছিল, কর্তৃপক্ষের উপর কির্প আস্থাশুন্য হইযা পাড়য়া।ছল, তাহ। ইহাতে স্পচ্ট 
প্রতিপন্ন হইতেছে । ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট যাঁদ ধীরতার সীমা আতক্রম না ক।রয়া, উদার- 
ভাবে শাসনদণ্ডের পাঁরচালনা করতেন, লোকের চিরন্তন স্বত্ব, (চরগুন (বন্বাস ও চিরন্তন 

অনুভূতি সমগ্তই পদদলিত না করিয়া যাদ আপনাদের 1ব্চাব-গাঁরবের পরিচয় দিতেন, 
তাহা হইলে গ্রভৃভন্ত সৌনক-পুরুষেরা কখনো তাঁহাদেব বিরুদ্ধে উত্তোজত হইত না। 
ইহারা আপনাদের সেনাপাঁতির উপর 'বি্*বাসম্থাপন কাঁরয়াছিল, ঘোরতর 'বপ্পাত্তকালেও 

প্রাণপণ কাঁরয়া সেনাপাতিব পানের্বে দণ্ডায়মান ছিল, আপনাদের স্বশ্রেণা ও স্বদেশীশ- 
গণের বিরুদ্ধে অস্ত্রগাল্না কারয়াও বিদেশী ইংরেজের জীবন-রক্ষার চেপ্টা করিয়াছিল, 
(ক'ত গবর্নমেন্টের উপর 'বিননাস স্থাপনে উন্মুখ হয় নাই। ইহাদের প্রইুভন্তিঃ ইহাদের 
[এমবাস ও ইহাদের ধীরতা পুণদান্ত্রাম ছিল, 1কন্$ড গবনমমেন্টের কুউ-নীতির িচিন্ত 
আবতে" পাঁড়য়া তৎসম.দয় ইতস্ততঃ (ঝক্ষপ্ত হইয়া গিয়াছিল। 

এই রান্রতে মিরাটের বাজ্জার ও পাম্ববতপ গ্রামের উত্তোজত লোকে উন্মন্ত 

[সপাহপাঁদগের সহিত সাঁ্নালত হইয়াছিল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কার প্রণালী দেখিয়া, 
[সপাহশীদগের ন্যায় ইহারাও ইংরেজের !বদ্েষণ হইয়া উাঠয়াছিল, উত্তেজনার তীব্র- 
স্রোতে ভাসমান হইয়া এই রান্তরতে ইহারাও ইংরেজের সর্বনাশ-সাধনে কৃতসঙ্কজ্প 
হইয়াছল। ইহাদের এই ভয়ঙ্কর কার্য-সাধনের প্রবৃত্তি কিছুতেই তিরোহিত হয় নাই, 
ইহারা নরহত্যা, গৃহ-দাহ ও গৃহ-বিল্ণ্ঠন পূর্বক িরাটর সমস্ত ইউরোপায়-নিবাস 
অশ্রুতপূর্ব শোচনীয় দৃশ্যের রঙ্গভুমি কারয়া তুলে। সনস্ত রান্র 'মবাটে এইরূপ 
ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইতে থাকে । কমে ভয়ঙ্কর রান্র প্রভাত হয়, উধা অশ.ণ-রঞ্জিত হইয়া 
জগতীতল আশ্রয় করে, বৈশাখের প্রচণ্ড সূ! পূর্ব গগন প্রান্তে উদিত হইয়া সমস্ত নগর 
আলোকিত কাঁরয়া তুলে। পলা'য়ত ইংরেজেরা সভয়ে ধীরে ধীরে মাথা তুঁলয়া 
আপনাদের আশ্রয়স্থান হইতে বাহর্গত হন। এখন তাহাদের দঃরংস্থার একশেষ 
হইয়াছিল, তাঁহাদের অধ্যষত গৃহ ভম্মীভূত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের আত্মীয়গণের 
ক্ষতবিক্ষত মুতদেহ ইতস্ততঃ পাঁড়য়া রহিয়াছিল, তাঁহাদের গৃহস্ছিও দ্রব্যাদি বিলুশ্ঠিত বা 
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বচ্ণকৃত হইয়াছিল । তাঁহারা এখন বাহিরে আসিয়া বিষ্রবদনে সজলনয়নে এই 
শোচনীয় দশ্য দেখিতে লাগিলেন । তাহাতুদব প্রমোদ-কানন: বিশ্রাম-ভবন সমগ্তই এখন 
মহানমশানের আকারে পরিণত হইয়াছল। চারাঁদকে ভস্মস্তুপ, মৃতদেহ, বিশৃঙ্খল ও 
বক্ষ ভগ্ন, দ্রব্যাদি ব্যাতীত আর কিছুই তাহাদের দষ্টিগোচর হইল না। তাঁহারা 
আল্মীয়গণের গতান্গ দেহরত্ব দেখিয়া নীরবে অশ্রুপাত কাঁরতে লাগিলেন, চর-সাঁগিত 
সম্পানব বলয় ও বিবহংস দে।খয়া নীরৰে দীঘনঞ্বাস ফেলিতে লাগলেন । তাঁহাদের 
প্রতহংসা বাঁধতি হইল, কিন্তু তাঁহারা সেই প্রা'তাহংসার তৃপ্তসাধনে সমর্থ হইলেন না। 
[বপক্ষগণ হ্থান্মসুরে গিয়াছিল, বাপার ও পাম্ববতী গ্রামের লোক আপনাদের 'নাদিস্ট 
স্থানে যাইয়া আপনাদের নিট কার্যে ব্যাপ্ত হহযা।ছল । ইংরেজেরা ইহাদের 
সন্ধান কাঁরতে পারিলেন না। তাঁহাদের সোনকগণ বিপক্ষাদগের বিধবংসসাধনে 
₹তসর্গজপ হইয়াছিল, 1কণ্তু তাহাদের সমক্ষে সঙ্কতপাসাদ্ধর স্তযোগ উপা্থিত হইল 
না। মিবাটের হংরেজেরা এখন দিশাহারা ও কর ব্যাবুখ হইয়া পাঁড়য়াছিলেন। এই 
আকাস্মক 'িবগপংপাভে ভয়, উদ্বেগ ও শোকের তীব্র আবেগে তাঁহাদের ব্যদ্ধর প্থিরতা 
ছিল না। ভাঁহারা উপাস্থিত সময়ে বিপক্ষাদগরকে আক্রমণ কারবার কোনো চেষ্টা কারলেন 
না। যখন 'মরাটের ইউরোপায় সৌনকগণ আপনাদের নিবাসভূ।মতে নীরবে দণ্ডায়মান 
ছিল, ঠিবপক্ষসন্প্রণায় দিলীব আভিসুখে প্রস্থান কাঁনযাছে জাশিয়া, যখন তাহারা ক্লমে সেই 
পথে যাইবার উদযোগ ক'রতভে'ছল, ৩খন িপাহীগণ নিরাপদে স্থানান্থরে যাইয়া 
আত্মরক্ষা করে । 

এই সময়ে একজন ইংরেদ মোনকপঞুৰ প্রদণপ্ত ।হংসার তাঁপসাধনে বিমুখ হন নাই। 
লেপ্টেনেন্ট দোলার আপনার একজন ধন্থুব জ্ধীকে ।বপক্ষের অস্ত্রাধাতে গভান্গু দেখিয়া 
হত্যাকারপব অননন্ধানে প্রবন্ধ হন। তিনি জানিতে পারেন যে, বাজারের একজন 
কসাই এই ন-শংস কা কাঁরয়াছে। মোলাব আবলম্বে বাজারে যাইয়া সেই ব্যান্তকে 
ধারয়া সৌনক-ননাসে উপাচ্ছত হন; মুহূর্ত মধ্যে বিচারের আয়োজন হয়, মুহূর্ত 
মধ্যে বিচার-কার্য শেষ হইয়া যায় এবং মহরত মধ্যে হতভাগ্য কসাইর প্রাণশূন্য দেহ 

[নিকটবতর্থ একাট আগুবক্ষেন শাখায় ঝুলিতে থাকে । মে সময়ে মিরাটের ইংরেজগণ 
প্রতীহংসায় যেরূপ উত্তোজত হইয়া উঠিয়াছলেন, তাহাতে অনেকের প্রাণ এইর্পে নষ্ট 
হইত ॥ ইহারা যথাসময়ে সজ্জনভূত হইয়। ।সপাহা।দগের সহিত সমমখযুদ্ধ কারতে 
পারেন নাই । যখন ?সপাহীরা উন্মন্তভাবে ইউরোপায় সোৌনক-নবাস আক্ুমণ করে, 
ইউরোপীয়দিগের গৃহ সকল যখন হুতাশনে ভস্মীভূত হইতে থাকে, তখন ইংরেজ 
সেনাপাতি যুদ্ধবেশে ঘটনাচ্ছলে উপনাত হইয়া শান্তিদ্থাপনে সমর্থ হন নাই। অনেক 

ইংরেজ তখন আপনার প্রাণ লইয়া ব্যন্ত 'ছিলেন। ভগ্ন মন্দির, বজন বংক্ষ-বাটিকা 
প্রভৃতি তখন অনেকের আশ্রয়স্থান হইয়া উঠয়াছল। ইংরেপ্রেরা সভয়ে এ সকল স্থানে 
থাকিয়া মুহূর্তে মুহূর্তে আপনাদিগকে প্রনণ্সর্বস্ব ও হতঞ্জীবন বলিয়া মনে কাঁরতে- 
ছিলেন । যখন রান্ন প্রভাত হইল, সিপাহীরা যখন স্থানান্তরে চলিয়া গেল, তখন 
ইশহারা বাহিরে আসিয়া আপনাদের বাঁরত্বপরাবরম ও ক্ষমতা দেখাইতে অগ্রসর হইলেন । 



বাজারের অনেক দোকানদার, পল্লীবাসী অনেক লোক ই*হাদের বিষ-নর়নে পাঁতিত হইল । 
ই'হারা অনেককেই হত্যাকারা বলিয়া সন্দেহ করিয়া ফাঁস দিতেন অথবা গুলির আঘাতে 
[বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সহসা এই কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন 
নাই $ সুতরাং হংসাপর ইংরেজেরা আপনাদের বাসনা পূর্ণ কারবারও সুযোগ প্রাপ্ত 

হন নাই। 
সিপাহপরা কোম্পা।নর কাধকলাপে উত্তেজিত হইযা ভয়ঙ্কর কাণ্ডের অবতারণা 

কাঁরয়াছিল বটে, 'কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর সময়ে প্রভুভন্ত ভারতবধায়গণ যেরপ 'বি*বদ্ততার 
পাঁরচয় 'দয়াছিল, হঁতিহাসে তাহার বিবরণ বত'মান থাকিবে । ইহারা স্বদেশশয়াদগের 
করাল আক্রমণ হইতে বিপন্ন ইংরেজাদগকে রক্ষা কারতে £বমুখ হয় নাই। ইহার্দের 
সংকার্ষধের কথা পুবে একবার 'লাখত হইয়াছে । উপস্থিত ক্ষেত্েও দুই-একটির উল্লেখ 
করা যাইতেছে £-_-১১ গাঁণত পদাতিক দলের দুইজন সিপাহ? দুই1ট ইংরেজ মাহলাকে 
তাহাদের সন্তানগণের সহত সাবধানে ইউরোপীয় সে।নক-নবাসে লইয়া যায়। একজন 
মুসলমান কয়েক) শ্রীস্ধমবিলদ্বীকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করে। ইহাতে 
যে, আপনার প্রাণহানির সদ্প্ণ“ সম্ভাবনা আছে, তাহা জা?নয়াও আশ্রয়দাতা দয়াপ্রদর্শনে 
(বিমুখ হয় নাই। একট পাঁরচারিকা ও একজন ধোপা একট বিপন্ন ইংরেজ মাহলার 

সন্তানগুলিকে রক্ষা করে। ইহারা আপনাদের কাপড় দিয়া উত্ত মাহলার মুখ অবগুশ্ঠিত 
কারয়া, তাহাকেও এক্ষা করতে চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু দ.ভগ্যক্রমে তাহাদের চেষ্টা 
সফল হয় নাই। একজন আক্মণকারী ঘোমটা খু।লবামাত্র মাহলা'টকে চি!নতে পারে 
এবং নিত্কো1ষত তরবারর আঘাতে তাহাকে 'দ্বখণ্ডত কারয়া ফেলে । অভাগিনর 
সম্তানগংলি কেবল পারচা।রকা ও রজকের সাহায্যে অক্ষতশরীরে থাকে ।* 'মিরাটের 
ভীষণ কাণ্ডের রঙস্থলেও এইরূপ মাধৃ্যময় কোমল দশের আবভবি হইয়াছিল । 

আঁতি সামান্য অবস্থার লোকেও এইরূপ মহত্ব ও উদারতা দেখাইয়া বিনম্বর জগতে 

আবিনশ্বর কীতিশ্তিন্ত স্থাপন কাঁরয়া।ছল । অপক্ষপাত ইতিহাস কখনো এই পাঁবন্রতাময়-_ 
মণুময় চিত্র আপনার হৃদয় হইতে অপসারিত কারবে না এবং অপক্ষপাত বিচারকও 
এই পাঁবন্্তা ও মধুরতার যথো'চিত সম্মান কারতে কখনো বিমুখ হইবেন না। 

ইংরেজ এীতহাসক ও ইংরেজ রাজননীতিজ্ঞগণের অনেকে, মিরাটের এই গোলযোগের 
প্রসঙ্গে সেনাপাঁতি হিউইটের প্রশংসা করেন নাই। যখন সিপাহীরা অস্তরশস্দে সাজ্জত 
হইয়া আপনাদের সহযোগণদিগের শৃঙ্খল-মোচনে অগ্রসর হয়, তখন সেনাপাঁতি 
1হউইট প্রকৃতপ্রস্তাবে ছুই করেন নাই । তাঁহার অধীনে অনেকগ্ীল ইউরোপীয় 
সেন্য ও অনেকগুলি কামান 'ছিল। কিন্তু তিন এই সমহ্দয় লইয়া যথাসময়ে 
বিপক্ষদিগের সম্মুখে উপস্থিত হন নাই। আকস্মিক বিপংপাতে তিনি অধার হইয়া 
পাঁড়য়াছিলেন, তাঁহার কার্-প্রণালশর িছমান্ত্র গ্ছিরতা ছিল না** ; কেহ আবার 

৯12০, 5৮2০) 7/27, 7০1.11, 7. 74. 
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১৮ সিপাহী যণ্ধের ইতিহাস [ ৪ অধ্যায় 

হিউইটের সঙ্গে ভারতের প্রধান সেনাপাঁতির উপর দোষারোপ কারতেও বিমুখ হন নাই। 
লর্ড এলেনবরা একদা আপনার বন্ত:তায় কাঁহয়াছিলেন,--“মরাটের 'সিপাহণরা 
অপরাহ্ু ৬ টার সময়ে আমাদের বিরুদ্ধে সমীথত হয়। এই সময়ে মিরাটে একদল 
ইউরোপায় পদাতিক, একদল অ*বারোহীী ও অনেকগুলি কামান ছিল, তথাঁপ উন্মত্ত 
[িপাহীরা নিরাপদে ৩০1৪০ মাইল আতিক্ম কাঁরয়া চলিয়া যায়। কেন এরূপ হইল? 
মিরাটের সৌনকগণ, যে সেনাপতির অধাঁন 'ছিল, সে সেনাপতির 'বিষয় তাহারা কিছুই 
জানিত না। কোনো গবনমেম্ট এইরূপ সেনাপতিকে সৈন্য পরিচালনায় 'নিষুস্ত করিয়া 
সাধ্বাদ প্রাঞ্চ হন না। এ সময়ে ভারতের প্রধান সেনাপাঁতি কোথায় ছিলেন? 
তিনি কেন এই সময়ে আপনার সৈনিকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন না? বিপদ 
ষে,ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতেছিল তাহা তিনি অবশ্য জানতেন ; এই বিপদ যে, 
ক্রমে তাঁহার চারাদকে প্রসারিত হইতোঁছল, তাহাও তিনি অবশ্য অবগত 'ছিলেন ; 
তথা তিনি 'বিপদাকান্ত ভূখণ্ড পশ্চাতে ফেলিয়া সুখে শেলশবহার করিতে থাকেন। 
গুরুতর কর্তবা-ভার যাঁহার হস্তে সমর্পিত আছে, তাঁহার কখনও এরূপ করা উচিত 
নয়*।? 

দিপাহশরা কেন সহসা ইংরেজাদগকে আক্রমণ কাঁরয়াছিল, কেন সহসা নর- 
শোণিত-স্লোত প্রবাহিত করিয়া আপনাদের সংহারিণী শন্তির পরিয় দিয়াছিল, তাহার 
কারণ নিদেশস্থলে অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তৃতীয় অ*বারোহী সৈনিকদলের 
৮৫ জন সিপাহীকে কঠোররূপে দণ্ডিত করাতেই, এইরূপ শোচন?য় ঘটনার আবিভাঁব 
হইয়াছিল। বিলাতের অনেক প্রধান রাজপুরুষও এই মতের পোযকতা কাঁরয়াছেন। 
ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভূতপূর্ব সভাপাঁত কর্নেল স্কাইস: কহিয়াছেন যে, সন্দেহয্ত 
টোটাগ্রহণে অসন্মাত প্রকাশহেতু যাদ মিরাটেব ৮৫ জন 'সপাহণীকে সাধারণ কয়েদির 
ন্যায় দূর্হ শৃঙ্খলে আবদ্ধ কাঁরয়া, ১০ বংসর কাল কঠোর পরিশ্রম করাইবার জন্য; 
কারাগহে রাখা না হইত, তাহা হইলে, সিপাহীরা আহাদের আঁফসরদিগের 
শোঁণতে আপনাদের হস্ত কলাঙ্কত করিত না। সকাইস সাহেব স্থলান্তরে কাহয়াছেন-_ 
কাওয়াের প্রশন্ত ক্ষেত্রে যে নূহূর্তে নিপাহীদিগকে দুবহি লৌহশ্খলে আবম্ধ করা 
হয়, সেই মুহ্তেহি সমস্ত সেন্যের হৃদয়ে তাঁড়ত-প্রবাহের নায় পমবেদনার গত প্রসারিত 
হইয়া উঠে। ইহার পূর্বে সিপাহীদিগের মনে সন্দেহ ও সন্ত্রাস জীচ্মিয়াছল বটে, 

কিন্ত সকলে পরস্পর সমবেদনাসংন্তরে আবদ্ধ হয় নাই, সকলের অনুভূত ও সকলের 

ধারণাও সমান হয় নাই। কিন্তু যখন তাহারা আপনাদের দলের কতকগলিকে 

কারাগারে অবরুদ্ধ দেখিল, তখন সকলেই সেই অপমান, সেই শোচনীয় অধঃপতন, 

আপনাদের বাঁলয়া ধারয়া লইল**।, সেনাপাঁত হউইট এই প্রসঙ্গে নিরেশ 
কাঁরয়াছেন যে মিরাটের 'িপাহীরা, বোধ হয়, পূর্বে পরস্পর পরামর্শ করিয়া 

*:1601117) 1701011 17110)076, 701. 115 1), 154৭ 

গ 1817) 70, 155-54. 



৪ অধ্যায় ] দিল্লী ১৪ 

ইংরেজদিগকে আক্কমণ করে নাই। একদল সৈন্য তাহাদের অস্ব্শস্ব্ কাড়িয়া লইবার 
জন্য অগ্রসর হইত্বেছে, সহসা এইরূপ জনরব প্রচারত হওয়াতে তাহাদের চিত্তবত্তি 
বিচলিত হয়। ৬০ গাঁণত ইউরোপণয় সোনকগণ সায়ংকালীন উপাসনার জন্য 
উপাসনাগ্হে যাইতে কাওয়াজের ক্ষেন্নে সমবেত হইয়াছিল। যখন সিপাহশরা 
ইহাদিগকে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সশস্ত্র দণ্ডায়মান দৌঁথিল, তখন তাহাদের ববাস 
জদ্মিল যে, জনশ্রুতি অমূলক নয়, ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন এই সশম্ত্ 
সৈনিকগণ তাহাদগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত কারবে ; সুতরাং তাহারা কালাবলম্ব 
না করিয়া উন্মত্তভাবে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে সমখিতি হইল।* একজন ইংরেজ 
এ্রীতহাসিকও এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন ।** 'কিন্তু উহা সিপাহশীদগেব অগ্যুখানের 
গোণ কারণ মান্র। ব্রিটিশ গবন“মেন্ট দণর্ঘকাল হইতে উপস্থিত 'বিপ্রবের বীঁজরেপণ 
কাঁরয়া আঁপতোছলেন । লর্ড ডালহো!স যখন পঞ্জাবকেশরীর পণ্নদে ব্রিটিশ-পতাকা 
দ্থাপন করেন, তখন হইতেই 'সিপাহশীদগের হৃদয় আন্দোণপত হইতে থাকে । 
ইহার পর নিপাহশরা যখন নাগপুর, ঝাঁঘ্সি, সেতারা, অযোধ্যা--একে একে কোম্পানির 
আধিকার-ভুস্ত দেখিল, তখন তাহাদের হৃদয় আধকতর আন্দোঠলত হইতে লাগিল । 
তাহারা ভাবল, কোম্পানি যেমন কৌশল-সহকারে পররাজ্য গ্রহণ কাঁরতেছেন, তেমান 
এক সময়ে কোনো কৌশলে তাহাদের জাঠতগত ও সপ্প্রদায়গত সম্মান নন্ট কাঁরতে উদ্যত 

হইবেন। সময়ের পারবর্তনে ক্রমে ব্রিটিশ ভারতে অনেক অভিনব বিষয়--অনেক 
আঁভনব পদ্ধাতর আবিভবি হইতে লাগিল, ইংরো শিক্ষার প্রাদ্ভাবে চিরাচরিত 
জাতিয় প্রথাও 1কয়দংশে ?শাথখল হইয়া পড়ল; তখন সিপাহীদের অধীরতা ক্লমে 
বাড়িয়া উাঠন ॥ তাহাবা সুশাক্ষিত বা পাঁরণামদশ ছিল না, শুতরাং এইরূপ 
অচিস্তনীর পাঁরবর্তনে সন্তুষ্ট হইল না। বরং ইহাতে পূরব্ব-সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া, 
তাহাদের সমক্ষে নানারপ আশঙ্কার উংকট দৃশ্য প্রসারিত কাঁরতে লাগিল ৷ তাহারা 

ভাবল, ইংরেজ যের্পে পঞ্জাব প্রভৃতি আঁধকার কারয়াছেন, সেইর;পে এখন সাধারণের 
ধর্মনাশ ও সম্ভ্রমনাশে অগ্রসর হইয়াছেন *** | ইহার পর ক্রমে জনসাধারণের অপূব 
কম্পনায় নানা কথার উৎপাত্ত হইতে লাগিল, ক্রমে অপাঁবন্ত টোটা ও অস্পশ্য ময়দার 
কাহিনী তঁড়িংবেগে চারাদিকে প্রসাবিত হইল । 'সিপাহশীরাও ক্রমে গভাীব সন্াসে 
জ্ঞানশুন্য হইযা পাঁড়শল। এক সময়ে তাহারা জাতিনাশ ও ধর্মনাশের ভয়ে আহ 
হইত, আর এক সময়ে চির-ব্যবদত অস্ত্রশস্ত্র হইতে 'বচ্যুত ও সোনকশ্রেণী হইতে 
নিজ্কাশত হওয়ার আশঙ্কায় দিশাহারা হইয়া পড়িত। 'িবাটের 'সিপাহনীদগেরও ঠিক 

এই দশা ঘটিয়াছিল। এই উত্তেজনা ও আশঙ্কার স্ময়ে সাধারণে প্রচার করে যে, 
০ শা সদ পপ গজ জর 

* 1/12077 121117176, 701. 11, 0,147. 
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*** লক্ষ্ৌতে স্যার হেনর লরেন্সের সাহত যে জমাদারের কথোপকখন হয়, সেও 

ঠিক এই মত প্রকাশ কাঁরয়াছিল। এই গ্রন্থের ৬৯ পঞ্ঠা দেখন। 
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ইউরোপণীয় সৈনিকেরা হঠাৎ আপিয়া িপাহধীদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইবে, এবং 
তাহাদের সকলকেই লোহশ-ঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে ৷ এই জনশ্রুতিতে সিপাহশদের 
আশঙ্কা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি হয়, িপাহণীরা প্রত্যেক ইউরোপীয সৈনিকের প্রত্যেক কার্যই 
আশঙ্কা ও উদ্বেগের সহিত দোঁখতে থাকে ; নুতরাং তাহারা ৬০ গাঁণত ইউরোপ? 
সৈনিকর্দিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠে। তাহারা 
জনশ্রুতির উপর 'বি*বাস কাঁরয়া ভাবিতে থাকে, এই সৈন্য তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়য়া 
লইয়া, তাহাদিগকে ঘোরতর দুদাশাগ্রস্ত করিবে। ৩ গাঁণত অশ্বারোহণ দলই 
এই সময়ে সাতিশয় উত্তোজত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের ৮৫ জন সঙ্গী সৈনিকশ্রেণ 
হইতে নিন্কাশিত হইয়া, কারাগারে সাধারণ কয়েদখর ন্যায় অবচ্ছিতি করিতেছিল। 
ইহাতে যুগপৎ ঘুণা, বিরাগ, লজ্জা ও ক্ষোভে তাহারা উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। 
বাজারের লোকেও নানাদিক হইতে আসিয়া, ঘৃণা ও 'ববাগের সাঁহত তাহাদের 
প্রতিহিংসা বর্ধিত করিয়া তুিয়াঃছল*। এখন ৬০ গণিত সৈ'নকদলকে সমবেত 
দেখিয়াই সেই সকল সৈনিক-পুরুষ ভাবিল যে তাহাঁদগকেও ইহাদের হস্তে তাহাদের 
সহযোগিগণের ন্যায় দুদশাগ্রস্ত হইতে হইবে। তাহারা পূর্বেই 1ব্াটশ গবর্নমেণ্টের 
কার্যকলাপ দেখিয়া ভীত হইয়াছিল; এখন ভয়ের আবেগে তাহাদের ধীরতা দূর 
হইল। ইউরোপীয় সৌনকেরা যখন উপাসনা গুহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতোঁছল, 
তখন 1সপাহীরা অশ্বারূঢ় হইয়া তীরবেগে কারাগারের আঁভমুখে ধাবিত হইল। 
ধূমায়মান বাহু জ্বাঁলয়া উঠিল । দৌঁখতে দেখিতে সেই বাহ্ু-শখায় সমস্ত মিরাট 
পরিব্যাপ্ত হইল। গবন“মেণ্টের রাজনীতির গুণে, িপাহীদিগের মনে যে গভীর 
আশঙ্কার সূত্রপাত হয়, বসাষুন্ত টোটা, আফস্থৃচুর্ণ 'মাশ্রত ময়দা বা 'নরস্ত্রীকরণের 
কথায় তাহা ঘোরতর 'বিদ্বেষবুদ্ধতে পারিণ্ত হইয়া উঠে। পূর্জাত তুষানল এতাঁদন 
অলক্ষ্যভাবে গাত বিস্তার কারিতেছিল, টোটা প্রভৃতির কথারুপ বায়;ুতে তাহা এখন 
প্রজব/লত হুতাশন হইয়া, ভারতের দিগদিগন্তে, দেশদেশানস্তে আপনার জবালাময়ী 
শিখা প্রসারিত করে। 

শমরাটের পর মহানসাগরী দিল্লী যুম্ধোন্মভ সৌনকদলে আক্রান্ত হয়। দিল্লশর 

* এ সম্বন্ধে একজন ইংরেজ কাঁহয়াছেন যে, লোকের কথায় এই দিপাহশরা অধিকতর 
উত্তোজত হয়। বাজারের লোক ইহাঁদগকে এইরূপ কহিয়াছিল--“তোমাদের 
ভাই সকল এইর্প খাড়ুতে (অবরুদ্ধ সিপাহশীদগেব পায়ের শিকল লক্ষা করিয়া 
এইরুপ বলা হয়) অলঙ্কৃত হইয়া কারাগাবে রহিয়াছে । কসের জন্য? না, 
তাহারা আপনাদের ধমনি-শাসন হইতে স্খলত হইতে ইচ্ছা করে নাই। আর 
তোমরা কাপুরুষ, তোমাদের অপজ্টে কি হইবে কিছুই ভাবিতেছ না। যাঁদ 

তোমাদের কিছ:মাত্ও মনযধ্যত্ব থাকে, তাহা হইলে এখনি যাও তাহাদিগকে 
কারাগার হইতে মুত কর। /:০৮7/1159%) 4৫০7777776 1 820071 

(001777, /6))6) 56070) 7701) 7101, 15 17. 575 71066, 
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প্রাচীন ইতিহাস অনেক ঘটনাবৈচিন্ত্য পারপূর্ণ । উপা্ছিত সময়ে ইতিহাসের এই 
বৈচিন্ন্যপ্ণ কথা জনসাধারণের স্মৃতি হইতে অপসারত হয় নাই। হিন্দু রাজচক্বত্শ 
মহাবীর পুথবীরাজের প্রিয় নিকেতন, মোগলসম্রাটট পুরুষশ্রেষ্ঠ আকবর সাহের 
প্রমোদভূমি উপীাচ্থিত সময়েও অতীত গৌরবের নানা কথায় সাধারণের তপিসাধন 

কারতোছল । কালের কঠোর আরুমণে দিল্লশ পূর্ব গোরব হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, 
পরাক্রান্ত মোগলের বংশধর কালের কঠোর আক্রমণে ক্ষমতাশন্য হইয়া পাঁড়য়াছিলেন। 
তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্য পরহস্তগত হইয়াছিল, তাঁহার বহুসংখ্যক প্রজা পরের রক্ষণাধীন 
হইয়া উঠিয়াছিল। যখন সিপাহন-বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তাহার অর্ধ শতাব্দী পূর্ব 
হইতে দিল্লশর মোগল আঁধপাত সম্পাত্তচ্যুত ও ক্ষমতাচ্যুত হইয়া 1ব্রাটশ কোম্পানির 
সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহার বংশের পূর্বতন সম্মান ও পূর্বতন 
প্রভশান্তর কথা অন্তরহ্ঠত হয় নাই। আকবর শাহ যেরূপ ক্ষমতায় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলের বরণীয় হইয়াছিলেন, শাহ জ*হা যেয়ূপ প্রভাবে শাসনদন্ডের 
পাঁরচালনা করিয়া আত্মপ্রাধান্য অক্ষুগ্ন রাখিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব ভারতের সবন্ত 
আপনার প্রভুত্ব বদ্ধমূল রাখিতে যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা তখনও লোকের 
সমতিপটে জাগরূক ছিল। যাঁদও এখন মোগল সাম্রাজ্যের ধংস হইয়াছিল, মোগলের 
1বজয়-পতাকা যাঁদও এখন ভারতের অনেক স্থান হইতে অপসারিত হইয়াছল, তথাপি 
মোগলের ক্ষমতা ও মোগলের গৌরবের কট এখন সকলেই মন্তভক অবনত কারতোছিল। 
এই ক্ষমতা ও গৌববের কাহনী এখন জনশ্রুতিতে পরিণত হইলেও, উহা সাধারণের 
মনে এরূপ দঢুরুপে আহ্কত হইয়াছিল যে, কেহই সেই জনশ্রতর অবমাননা কাঁরতে 
সাহসী হয় নাই । ভারতে "শ্রাটশ কোম্পাঁনর ক্ষমতা শ্রারতাষ্ঠত হওয়ার পরেও, 'কছুকাল 
দিল্লীর মোগল ভূপাতর নামে টাকা প্রস্তুত হইয়াছল । এখন এই ভূপাঁতর অবস্থান্তর 
ঘঁটয়াছিল বটে, !কন্তু অবস্থান্তর প্রাঞ্চিতেও তান সাধারণের অনার্ণর বা অশ্রদ্ধার পান্র 
হন নাই । হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েই সমভাবে এক সময়ে মোগলের সরকারে প্রধান 
প্রধান রাজ-কার্ষে নিয়োজিত ছিলেন, উভয়েই সমভাবে মোগলের সৈন্যচালনা কাঁরতেন, 
রাজনৈতিক ।বষয়ে মোগলকে সংপরামর্শ দিতেন এবং মোগলের অধিকৃত প্রদেশে 

শাসনকত'রি পদে প্রাতশ্ঠিত থাকিয়া আপনাদের ক্ষমতা ও সংকাষে" গোরবান্বিত হইয়া 
উঁঠতেন। এখন তাঁহাদের সন্তানগণ দোঁখলেন যে, তাঁহাদের সেই ক্ষমতা, লেই প্রাধানা. 

সেই প্রভুত্ব_বর্তমান শাসনকতার্দের রাজনীতির গুণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । মোগলের 
রাজ্যে তাঁহাদের পূর্পুরুষগণ যে গৌরবে সকলের বরণখয় হইয়াছিলেন, ইংরেজের 
আধকারে তাঁহাদের সে গোরব চিরকালের জন্য অস্তাহ্হত হইয়াছে , সুতরাং তাঁহারা 
ইংরেজরাজ অপেক্ষা বর্তমান মোগল আধপাতিকেই আঁধকতর শ্রদ্ধা ও আঁধকতর 
সন্মানের সাহত চাহিয়া দেখিতেন । তাঁহাদের পুবণপুরুষেরা, যাহার পুব্পুরুষের 
সমদশি'তা ও সুরাজনীতির গুণে সেনাপতি, রাজস্ব-মন্ত্রী, স্ুবাদার প্রভৃতি হইতেন, 
তাঁহার বর্তমান অধোগাঁতিতেও, তাঁহারা সেই অতনত গৌরবের কথা ভুলিয়া যান নাই। 
দর সুরম্য রাজপ্রাসাদ এখনও শোভাবকাশ কীরতোছিল। হিন্দু ও মুসলমান, 
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উভয়েই এই রাজপ্রাসাদ দোখিয়া ভাবিতেন যে তাঁহাদের পৃবর্পুরুষেরা এক সময়ে 
এই রাজপ্রাসাদে সমাগত হইয়া রাজান:গ্রহে এবং আপনাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্যের 
মাহমায় গৌরবান্বত হইতেন, এখন তাঁহািগের সেদিন অন্তহত হইয়াছে-সে আশা 
ও সে বিবাসও সুদূরে অপসারিত হইয়া গিয়াছে । এখন তাঁহারা বতমান ভূপতির 
বিচারে ক্ষমতাষ্যুত, অধিকারছুত ও সম্পাঁজ্যুত হইয়াছেন।* মোগল সম্রাট 
তাঁহাদের পিতা বা তাঁহাদের পিতামহগণের প্রতি যে অনৃগ্রহ জন্মাইতেো বত'মান 
ইংরেজ-রাজ তাহাদিগকে সে অনগ্রহে বাচিত কাঁরম্লাছেন ; সুতরাং দিল্পশর ভূপতি 
অবনাতগ্রন্ত হইলেও, তাঁহাদের পূবতিন গৌরব ও পূৰতিন সম্মানের উদ্দধপক ছিলেন। 
দিল্লী এখন রাজলক্ষঃীী কর্তৃক পাঁরত্যন্ত হইলেও, আপনার পূব-গৌরবে সাধারণের 
আদরণণয় ছিল। কবি যেমন উহা আপনার কবিত্ব-শক্তির উদ্দশপক ভাবিতেন, শিজ্পী 
যেমন উহা আপনার শিজ্পচাতুরীর বিকাশ-ক্ষেন্র বলিয়া মনে কাঁরতেন, এতিহাসিক 
যেমন উহা আত্মগণ-গরিমার পরিচয়স্থল ভাবিতেন, ভারতেব হিন্দু ও মহুসলমানগণও 
তেমাঁনি উহা আত্মস"্মান ও আত্মগৌরবের 'নিদর্শনভূমি বলিয়া সম্ভুষ্ট থাকিতেন। 

[সপাহঈ-বপ্লবে দিল্লীতে যে সকল ঘটনা উপাস্থিত হয়, তৎসম-দয়ের বণনা কারবার 
পুবেণ দিল্লশর রাজবংশের সম্বন্ধে কয়েকাট কথা বলা উচিত । খণঃ উনাবংশ শতান্পীর 
প্রারন্তে লর্ড লেক ও লড ওয়েলেস'লি দিল্লীর সম্্রাটশাহ আলমকে পরাক্রান্ত মারাঠাঁদগের 
হস্ত হইতে মুক্ত করেন। এই সময়ে শাহ আলমের অবন্থা "নিতান্ত শোচনীয় ছিল৷ 

[তান জরাজণণ" ও অন্ধ হইয়া দশনভাবে অবাস্থতি করিতেছিলেন।* । মারাঠাদগের 
হস্ত হইতে ম্যান্তলাভ করিয়া, বুদ্ধ মোগল সম্রাট এখন ইংরেজেব হপ্তে পাঁড়লেন। 
মারাঠাঁদগের শেষ আশা নিমূল হইয়া গেল, ফরাসীরাও দদৃর্ধল হইয়া ভারতবর্ষের 
আধকারের আশায় জলাঞালন দল। সর্বন্ত ইংরেজের প্রতাপ ও ইংরেজের প্রাধান্য 
অব্যাহত র।হল। যাহা হউক, ইংরেঞ্জ বাহিরে ব্দ্ব শাহ আলমের প্রাতি কোনোরূপ 
অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। ভারতের গবন“র জেনেরলগণ, শাহ আলমের সমাদর 

কারতেন। কিন্তু সমাপর, সম্মান প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বিটিশ বাঁণক কোম্পানি 
আপনাদের স্বার্থসাধনে উদাসীন থাকেন নাই । তাঁহাবা শাহ আলমকে ব্মুন্ত করিয়া, 
আপনাদের আ'ধকার বুদ্ধি করেন, শাহ আলমের !বাঁজত রাজ্য কোম্পানির আধিকার- 

« 86071611, 171014)1 1571710670, 791 11, 17, 156. 

** লর্ড লেকের সাঁহত বদ্ধ শাহ আলমের সাক্ষাৎকারের বিষষ সরকারী কাগ পত্রে 
এইভাবে বাঁণত হইয়াছে, শাহ জ'হার নিমিত স্গরম্য রাজপ্রাসাদে প্রধান সেনাপতি 

মোগল ভূপাতির সমক্ষে উপনীত হন। ভূপতি আতি বদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছিলেন। 

নানা দূর্ঘটনায় এই সময়ে তাঁহার অবস্থা সাতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল। আপনার 

প্রাধান্য ও ক্ষমতা অন্তাহ্ত হওয়াতে ভগ্রচিত্ত হইয়া, বৃদ্ধ ও অন্ধ ভূপতি প্রাসাদে 

একখান সামান্য আসনে উপাব্ট ছিলেন। সে সময়ে তাঁহার অবস্থা নিরতিশয় 
দশিনভাবের পরিচয় দিতোছল । --4)5, ১8০) 7/০1) 7/০91. 11, 7. 3) 7015; 



৪থ অধ্যায় ] * ধদলশ ১০৩ 

ভুন্ত হয়। দিল্লীর যুদ্ধে লর্ড লেক: যখব মহারাম্্রীয়াদগের পরাক্রম খর্ব কারয়া, শাহ 
আলমের নিক) উপনীত হন, তখন 'তান মারাঠাগণ অপেক্ষা অধিকতর উদারতার 
পরিচয় দিতে পারেন নাই । মারাঠাগণ শাহ আলমের ভরণপোষণার্থ যে সম্পাত্ত বা 

বত্তি নিধ্ধারত করিয়া দেন, লর্ড লেক- তাহা কিছুই বাড়াইয়া দিতে সমর্থ হন 
নাই। 

ইংরেজ কোম্পানি এইরুপে বদ্ধ শাহ আলনকে আপনাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত 
রাঁখলেন। শাহ আলম: এতাদন সমগ্র ভারতের সম্াট- বালয়া সম্মানিত হইতোছিলেন, 
এখন সেই সম্রাটের প্রভুত্ব ও আধিপত্য সত্কুৃচিত হইয়া আসল । 'দল্লীর আধপাঁত 
এখন আপনার ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণ জন্য বার্ধক কিছ আঁধিক ১০ লক্ষ টাকা 
বাত্ত গ্রহণ করিতে লাগিলেন । পরার্রান্ত তৈমুরবংশের এইরূপে অধঃপতন হইল । 
সমগ্র ভারতের আদ্বতাঁয় সম্রাট;, অপাঁরসীম প্রত্ুশান্তর আছ্বতীয় অবলম্বন এইরুপে 
আপনার অসীম প্রভূত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া, ইংরেজ কোম্পানির 'নাঁদর্ট বাত্তিভোগ 
কারতে লাগলেন । এই শোচনীয় অবস্থাতেও বদ্ধ শাহ আলম: ধীরতায় ও আত্ম- 
সস্ভোষে বিসজঁন দেন নাই। মোগল সম্রাটগণের অনেকে ভাঘুক ছিলেন, অনেকের 
রসময়শ লেখনণ হইতে কাঁবত্বময়শ কোমল কথা নিঃসৃত হইত । বধয়ান- অন্ধ শাহ 
আলম: দূঃখদারিদ্যের চরম সীমায় পাঁতিত হইয়াও আপনার ভাবুকতার পরিচয় 
দিয়াছেন। পাঁর্থব বৈভব ও পার্থব গৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়া এখন 'তান অপার্থিব 
[বিষয়ে মনোনিবেশ কারয়াছিলেন । দশীনতা ও হশীনতার আবেগে সন্তাঁড়ত হইলেও 
এখন তান উচ্চতর মহান্ভাবে বিভোর হইয়া আপনার কাবত্বশান্তর পূর্ণ (বিকাশ 
দেখাইতে নটি করেন নাই । বদ্ধ সম্পাট এই অবস্থায় কহিয়াছেন--পতদশার প্রবল 
ঝাটকা উঠিয়া আমাকে পযদস্ত কাঁরয়াছে । উহা আমার সমস্ত গৌরব অনন্ত বায়ু- 
রাশির মধ্যে ছড়াইয়া 'দিযাছে এবং আমার রহ্র-সিংহাসন অপসা'রত কাঁরয়া ফেলিয়াছে। 
গাঢ় অদ্ধকারের গভীর গহ্বরে নিমগ্ন হইলেও, আমি এক সময়ে দুদশায় পাবিন্র এবং 
সর্বশান্তমান- ঈষ্বরের দয়ায় উঞ্জবলতর হইয়া এই কম্টময়-_এই অন্ধকারময় স্থান হইতে 
উিতে পারব* । বদ্ধ ভূপাত এইরুপে আপনার কাঁবস্তে আপাঁন সন্তপ্ড থাকিতেন, 
করুণ-রস-পূর্ণ গ্রাথা রচনা কারয়া আপাঁনই আপনার চিত্ত-বিনোদন কাঁরতেন, এবং 
উচ্চতর মহানভাবে !বভোর হইয়া আপাঁনই ঘোরতর দাঁরদ্র্য-দঃখ, নৈরাশ্য ও বিষাদের 
কঠোর জৰলা ভূলিতেন। 

শাহ আলম দারিদ্যগ্রন্ত ও আধিপত্যশূন্য হইলেও আপনার বংশোচিত উপাধি 
হইতে বিচ্যুত হন নাই । তাঁহার সম্রাট উপাঁধ এ সময়েও অসাম শান্তর অবলঘ্বন 'ছিল, 
দিল্লীর সম্রাটের নামে, এ সময়েও লোকের ভান্ত ও শ্রদ্ধা উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। শাহ 
আলম: সম্পাত্তভ্রষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু জনসাধারণের সম্মান হইতে স্খালত হন 
নাই। এই সময়ে লর্ড ওয়েলেসূলি ভাবিলেন যে, এই অধঃপাঁতিত ভূপাঁতি যাঁদ আপনার 
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পূবপুরূষগণের মনোহর প্রাসাদে অ্বান্থীতি করেন, তাঁহার চাঁরপাণ্বে যদি তদণয় 
প্রভুভন্ত লোক থাকে, তাহা হইলে, এক সময়ে হয়তো, তাঁহার কোনো উত্তরাধিকারী 
প্রনষ্ট রাজত্বের ভগ্নাংশের 'উপর স্বাধীন রাজা স্থাপনের চেষ্টা করিবেন। ইহাতে এক 
সময়ে হয়তো, ব্রিটিশ গবর্নমেপ্টকে বিব্রত হইতে হইবে । এজন্য তান শাহ আলম: ও 
তাঁহার সহচরবর্গকে মহঙ্গেরে হ্থানাস্তারত কারবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু স্থানান্তরিত 
হওয়ার সংবাদে বদ্ধ সম্রাট- সন্ত্রস্ত হইয়া উঠলেন । এই গভীর সম্ত্রাস কলম তাঁহার 
পারবারবর্গের মধ্যে প্রসারিত হইল । পাঁরবারের যৃবক-বৃদ্ধ,স্তী-পৃরষ,আত্মীয়-স্বজন, 
সহচর-অনুচর-_-সকলেই সমভাবে ভীত হইয়া উঠল ; সুতরাং লর্ড ওয়েলেসইল বৃদ্ধ 
ভুপভিকে আর অধিকতর অবনাঁতর ক্লেশ দিতে ইচ্ছা কারলেন না। তিনি এই ভাবিয়া 
শাহ আলম:কে দিল্লীর রাজপ্রাসাদে রাখিতে সম্মত হইলেন যে, ভাব্ষাতে যখন তাহার 
উত্তরাধকারিগণ আপনাদের পূৰ্তন গৌরবের কথা ভুলিতে থাকিবেন, নির্ধারিত বৃত্তি 
প্রাপ্ত হইয়া যখন তাঁহারা সামানাভাবে আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিবেন, তখন 
তাহাদিগকে সহজে হ্থানান্তারত করা যাইবে । 

থ্রাঃ ১৮০৬ অধ্বের ডিসে"বর মাসে শাহ আলমের পরলোকপ্রাপ্তি হয় । তদশয় পুত্র 
আকবর শাহ তাঁহার উত্তরাধকারী হন! তান ইংরেজ কোম্পানি হইতে আপনার 
'নার্দস্ট বৃত্তি গ্রহণ করিতে থাকেন এবং নিদিষ্ট ভূখণ্ডে শাহ আলমের ন্যায় আপনার 
সবতোমুখা প্রভৃূতার পরিচয় দেন। ভারতের হিশ্প্গণ ও মুসলমান-সম্প্রদায় এ সময়েও 
শাহ আলমের উত্তরাধকারীকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত চাহিয়া দেখিত, ?চর-প্রাসিদ্ধ 
মোগল-বংশের প্রধান পুরুষ ভাবিয়া এ সময়ও লোকে ভারতের প্রধান সম বলিয়া 
তাঁহার আভনন্দন কারত। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভূপাতিগণ তাঁহার নিকট 
হইতে সনন্দ গ্রহণ ক।রতেন। এই সকন ভূপতির সিংহাসনে আঁধরোহণ সময়ে আকবর 
শাহ সকলকে খেলাত দিয়া আপনার একাধিপত্যের নিদশন দেখাইতেন । যখন অভিনব 
গবর্নর জেনেরন এ দেশে উপস্থিত হইতেন, তখনও দিল্লশর আধপতি: সময়ে সময়ে এই 
একাধিপত্যের পারগয়সূচক তাঁহার নিকট খেলাত পাঠাইয়া দিতেন ; খা ১৮২৭ অরন্দ 
পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পান তাঁহার অনুজ্ঞা ও তাঁহার স্বাক্ষারত ফমনি ব্যতিত কোনো 
নূতন প্রদেশ আঁধকার কারতে পারতেন না।* দিল্লীর ইংরেজ রোসডেন্টও পাদুকা 
লইয়া তাঁহার নিকটে গর্িতভাবে উপাচ্ছত হইতে সাহসী হইতেন না। যে ইংরেন্গ 
কোম্পানি তাঁহার ।পতাকে আপনাদের নির্দিষ্ট বাত্তভোগী করিয়াছলেন, সেই 
কোম্পানির প্রাতীনাধ যখন তাঁহার সমক্ষে আসিতেন, তখন তিন উচ্ছেঃস্বরে কোনোও 
কথা কহিতে পারিতেন না, কোনোরুপ গর্ব বা প্রতুত্বের পরিচয় দিতে সাহস পাইতেন 
না। তিনি নিঃশদ্দে নগ্রপদে দূর হইতে আভবাদন করিতে কারতে তাঁহার কাছে 
আসিয়া দাঁড়াইতেন। রাজপ্রাসাদে ইংরেজ কাণ্ডেন যাঁদ সম্রাট-কর্তক আহৃত হইতেন, 
তাহা লইলে তান রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে জুতা পায়ে দিয়া বা ছাতা লইয়া আসিতে 
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পারতেন না।* দীনতা ও পরাধীনতার শোচনীয় সময়েও মহাপরাক্কাস্ত তৈমুরের 
বংশধরের এইরূপ সম্মান ও এইরুপ গৌরব 'ছল। এইরূপ গ্লোরব ও সম্মানে উন্নত 
হইয়া আকবর শাহ জনসাধারণের মনে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইংরেজ 
কোম্পানি তাঁহাকে বৃত্তিভোগণ করিলেও তাঁহার রাজকীয় সম্মানের ীবরহদ্ধে হস্তক্ষেপ 
করিতে সাহসী হন নাই। এ পযন্ত মোগল সম্রাটের নামে মদ্রা আঙ্কত হইতে'ছল। 
জনসাধারণ এ পযন্ত এই মুদূদ্রায় মোগল সম্রাটের অসাধারণ প্রভু-শান্তর নিদর্শন দেখিয়া 
হুখান ভব কারতেছল। 

সময় আঁতিবাহিত হইতে লাগিল। ইংরেজ কোম্পানি ধারে ধারে আপনাদের 
আধিপত্য বদ্ধমূল কারতে লাগিলেন। মারাঠাদিগের পরাজয়ে ও ফরাসীদিগের 
ক্ষমতানাশে ইংরেজের প্রাধানা অক্ষুণ্ন রাহল। ঘযাঁহারা এক সময়ে বাণিজ্য-সংকান্ত 
ক্ষতি-লাভ গণনার জন্য ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন, ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত যাঁহাদের অন্য 
কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, সময়ের পারবতনে এখন তাঁহারা ভারতের অনেক স্থলে 
আপনাদের প্রভুস্ব প্রতিষ্ঠিত কারলেন। এখন ইংরেজের অস্তঃশন্রু 'নাজত হইল, 
বাহঃশত্তু আক্রমণেরও কোনো ভয় রহিল না। সুতরাং এখন হইতে কোম্পানি আপনাদের 
প্রাধান্যের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইলেন । দিল্লীর মোগল সম্মাটের উপরেই সর্বপ্রথম 
তাঁহাদের দণ্টি নিপাঁতিত হইল । মোগল সম্রাট এতদিন আপনার বংশোচিত প্রাধান্য 
দেখাইয়া আনিতে:ছলেন, এতাঁদন তাঁহার নামে টাকা প্রস্তুত হইতোঁছল; তাঁহার নামে 
খেলাত প্রদত্ত হইতে?ছল, তাঁহার নামে ফমনি বাহির হইতেছিল, তাঁহার নামে নজর 
দেওয়া হইতেছিল ; প্রাধান্যের এই সকল নিরর্শন, আনুগত্য স্বীকারের এই সকল প্রথা 
ইংরেজের সহ্য হইল না। ইংরেজ সময় পাইয়া এখন এই নিদর্শন তুলিয়া ফেলিতে এবং 
এই প্রথার গাতিরোধ করিতে উদ্যত হইলেন । পূর্বে সগ্রাটের অনমতি ব্যতীত ইংরেজ 
কোম্পানি কোনো প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন ক'রতে পারিতেন না, কোনো নৃতন স্থান 
আধকার করিতে হইলেই বাশাহের ফমননি গ্রহণ করিতে হইত । লড* আমহস্টি গ্রণঃ 
১৮২৭ অন্দে সম্রাটের নিকট এইরূপ আনগত্য স্বীকার করিতে অসম্মত হন। (তিন 
বৃদ্ধ আকবর শাহকে আতরিন্ত ৫ লক্ষ টাকা 'দতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে এই 
অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ করেন যে, অতঃপর কোম্পানি যখন কোনো স্থান আধিকার 
করিবেন, তখন তাঁহাঁদগকে আর দিল্লী*্বরের অনুমতি বা ফরানের প্রতবক্ষা কারতে 
হইবে না।** এইরুপে আরও অনেক বিষয়ে কোম্পানি আপনাদের সুবিধা করেন। 
কোম্পানি 'দিল্পশর সম্মাট-পন্রী ও সম্রাটের উত্তরাধিকারীকে নজর দিতেন। ভারতের 
ভন্ন 'ভন্ন প্রদেশের ভূপাতগণ এ অংশ যে গুথার অনুসরণ কাঁরতেন, ইংরেজ কোম্পান 
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তাহার অণুমান্রও ব্যতিক্রম করিতে সাহসাঁ হইতেন না। খ্রীঃ ১৮২২ অন্দে কোম্পানি 
প্রথমে এই প্রথার প্রাতিকুলে দাঁড়াইয়া আপনাদের স্বাধীনতার পাঁরচয় দিতে প্রবস্ত হন। 
থীঃ ১৮২২ অব্দে কোদ্পানির প্রধান সেনাপাঁতির নজর দেওয়া বম্ধ হয়। দিল্লশর 
রৈসিডেন্ট কোম্পানির প্রতিনাধি-স্বরপ হইয়া যে নজর দিতেন ১৮২৭ অন্দে তাহাও বন্ধ 
হইয়া যায়। বংসরের-পর-বংসরের পারিবর্তনেও ইংরেজ কোম্পানির এইরূপ স্বাধীন- 
ভাবের গঁতিরোধ হইল না ; তাঁহারা এক বৎসরের পর আর এক বংসরে আত্ম-প্রাধান্যের 
পরিচয় দিতে লাগিলেন । খ্রীঃ ১৮৩৬ অন্দে ইংরেজ অফিসারাদগের নজর দেওয়া বন্ধ 
হইল। ইহার পর সম্রাট-পত্তধকে যে নজর দেওয়া হইত, তাহাও উঠিয়া গেল। এই 
আনহ্ত্য ও অধখনতার স্বীকারের পরিবর্তে কোম্পানি দিল্লীশ্বরকে বার্ষিক দশ হাজায় 
টাকা দিতে লাগিলেন । কিন্তু ইহাতেও তাঁহার প্রভুশান্তর দুর্গাতর শেষ হইল না। 
ইংরেজ কোম্পানি আরও অনেকরূপে তাঁহার অবমাননা ও লাঞ্কনা করিতে লাগিলেন । 
ভূপাত 'দিল্লশীব বাহিরে আসিতে পারিতেন না। দিল্লীর রাজকুমারদিগের জন্য সম্মান- 
সূচক তোপধ্বনিও হইত না। রাজকুমারগণ রাজকীয় সম্মানের সাহত দিল্পশ হইতে 
কোনো স্থানে যাইতে পারিতেন না।* এইরূপে সম্রাটশ্রে্ঠ আকবরের গোরবান্বিত 
বংশের প্রীতি অশৌরব ও অসম্মান প্রদশিত হইতে লাগল । দিল্লীর আঁধপাতি ও 
তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এইর্পে প্রভৃত্ব ও প্রাধান্যের সর্বপ্রকার চিহ্ন হইতে বাত হইয়া 
কয়েদশর ন্যায় 'দিল্পধর প্রাসাদে অবস্থিতি কাঁরতে লাগিলেন । বংসরের-পর-বংসরে 
ইংরেজ কোম্পানি এক-একটি কাঁরয়া দিল্লশর রাজলক্ষণের উচ্ছেদে করিতে লাগলেন । 
অবশেষে দিলাীর প্রধান রাজলক্ষণ স্খালিত হইল । যে প্রচলিত টাকা সর্বত্র দিল্লী*ববের 
প্রভাব বিকাশ কাঁরতোঁছল, তাহার রূপান্তর ঘঁটিল। খ্রীঃ ১৮৩৫ অদ্দে দিল্পশ*্বরের 
নামাঙ্কিত মুদ্রার পরিবতে ভারতবর্ষে কোম্পানির মুদ্রা চলিতে লাগিল ।** দিল্লীর 
মোগল-বংশের প্রধান প্রুষ সমুদয় রাজচিহ্ন হইতে বিচ্যুত হইয়া সামান্য লোকেব ন্যায় 
কোম্পানির বত্তভোগ করিতে লাগিলেন । যাঁহার পূর্বপুরুষগণ এক সময়ে কোম্পানির 
বাঁণকাদগকে ভারতবর্ষে আশ্রয় 'দিয়াছিলেন, যাহার পূর্বপুরুষের সৌজনো বাঁণক 
কোম্পানি বাংলায় আপনাদের ব্যবসায় চালাইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন এবং যাঁহার 
পতা বাঁণক কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি দিয়া গোরবান্বিত 

কাঁরয়াছিলেন, তানই এখন সেই বাঁণক কোম্পানির 'বিচারে, সেই বণিক কোম্পানির 
কৃতজ্ঞতায় এইরূপ ক্ষমতাশন্য, প্রভৃত্বশন) ও রাজলক্ষণশন্য হইযা পড়িলেন। 

ইংরেজ কোম্পানী ব্রিশ বৎসরের মধ্যে মহিমাম্বিত আকবরের বংশের এই দুরবস্থা 
ঘটাইলেন। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যেন কোনো অভাবননয় শান্ততে মোগল-বংশের 
গৌরবসূর্য আকাশতল হইতে অস্তাহ্ত হইল। ইংরেজ কোম্পানি আপনাদের 
স্বার্থসাধন ও প্রভত্ব সংরক্ষণের উদ্দেশে এইরূপ কাঁরলেন বটে, কিন্তু 'দিল্লশর রাজবংশ 
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ও জনসাধারণের স্মৃতিতে যে চিত্র বিরাজ কাঁরতোছল, তাহার অপসারণে সমর্থ 
হইলেন না। এখনও "দিল্লীর রাজপ্রাসাদ সাধারণের সমক্ষে অপূর্ব শোভাবিকাশ 
করিতেছিল । শাহ জশ্হা যেখানে আপনার ভূবনাবখ্যাত রত্রসিংহাসন হ্থাপন 
করিয়াছলেন, আওবঙ্গজেব যেখানে 'জগজ্জয়শ উপাধি পাঁরিগ্রহ কাঁরয়া শাসনদণ্ড 

অক্ষর রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা আজ পর্যন্ত সাধারণের মনে পূর্বতন মহত্ত 
ও গৌরবের কাহিনী বদ্ধমূল রাঁখয়াছিল। ইংরেজ কোম্পানি এই মহত্ত ও গৌরব- 
কা'হ'শীর ধংস কনিতে পারলেন না। তাঁহারা যতই কঠোরতার পরিচয় দিতে লাগিলেন, 
আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ যতই রাজনীতির নিদর্শন দেখাইতে লাগিলেন, ততই 
সাধারণের স্মৃতিতে সেই প্রাতন কথা নবশীনভাবে জাগয়া উঠিতে লাগিল । সাধারণে 
দশঘশীনঃ*বাসের সাঁহত সমগ্র ভারতের আঁছ্বতায় আধপাতর শোচনীয় পাঁরণাম চাহিয়া 
দোখল এবং দশর্ঘীনঃ*বাসের সহিত আকবর ও শাহ জ*হার কীঁতি-কলাপ স্মরণ করিয়া 
গভীর দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল । 

শ্রঁও ১৮৩৭ অবন্দের ২৮শে সেপ্টেশবির ৮২ বংসর বয়সে আকবর শাহ লোকান্রত 
হন। তীয় পুত্র আবুল মুজঃফর স্ুরজউদ্দন মহম্মদ বাহাদুর শাহ পাতশাহ 
উপাধি ধারণ পূর্বক দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন । তান ইতিহাসে সচরাচর 

বাহাদুর শাহ নামে প্র্সার্ধ লাভ করিয়াছিলেন । বাহাদুর শাহ ধার, শাস্ত, কবিতাপ্রিয় 
ও স্বয়ং কণিত্বশক্সিসম্পল্ন ছিলেন । তিনি বার্ধক বাত্ত বাড়াইয়া 'দিবার 'নামত্ত 
কোম্পানিকে সবশেষ অনুরোধ করেন । বাহ।দর শাহের পক্ষে এই আর্পাত্ত নূতন 
উপাস্থিত হয নাই। কোণ্পান যে বন্তি নিধধবিত ক'রয়া 'দিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত 
পোযাবর্গের ব্যয় নিঝহি হইত না বলিয়া আকবর শাহ উন্ত বৃত্তি বৃদ্ধি কারবার চেষ্টা 
কারয়াছলেন । এই উদ্দেশ্যে তিনি খ্রীঃ ১৮৩০ অন্দে বিলাতে 'ডিরেন্টরদিগের নিকটে 
একজন দত পাঠাইয়া দেন। 'ডিরেক্টর-সভা ইহাতে এই প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাদের 
উপর এখন দল্লীন ভুপাঁতব যে ছু ক্ষমতা, বা ষে কিছু আধকার আছে, তাহা 
যদ ভূপতি সম্পূর্ণরূপে পাঁরত্যাগ করেন, তাহা হইলে, তাঁহারা বার্ষিক আতীরক্ত 
৩ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু আকবর শাহ 'ডিরেক্টুর-সভার এই প্রন্তাবে 
সম্মত হন নাই । আপনার যে-কিছু সম্মান ও গোরব অবাঁশস্ট আছে, বার্ষক ৩ লক্ষ 
টাকার 'বানময়ে তাহা ছাঁড়য়া 'দিতে তাঁহার প্রবৃত্ত হয় নাই। তান এই বলিয়া 
আত্মপক্ষ সমর্থশ করেন যে, ঈস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির সহিত যে সাম্ধ হয়, তদনৃসারে 
কোম্পানি তাঁহার পাঁরবারবর্গের ভরণ-পোষণ জন্য যথোপযুস্ত বৃত্ত দিতে ধমণতঃ 
ও ন্যায়তঃ বাধ্য আছেন । কিন্তু তাঁহার এই কাতরোন্ততে সে সময়ে কোনো ফল হয় 
নাই। এখন বাহাদর শাহ ভিরেক্রাদগের নিকটে আবার সেই আপাতত উপাস্থিত 
করেন। তাঁহার িতা এ সম্বন্ধে যে যুক্ত দেখাইয়াছিলেন, তিনিও সেই যান্তির 
অবলম্বন করিয়া কহেন যে, কোম্পানি এখন যে বাত্ত 'দিতেছেন, তাহাতে তাঁহার 
বহুসংখ্যক পাঁরবারের ভরণ-পোষণ কিছুতেই নিবহি হইতেছে না। ১৮৩০ অন্দে যখন 
কোম্পানি দিল্লী*বরের প্রভুশন্তি সমূলে বিনষ্ট করিবার জনা অতিরিন্ত ৩ লক্ষ টাকা 
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দিবার প্রস্তাব করেন, তখন তাঁহারা স্বীকার কাঁরয়াছিলেন যে, দিল্লীর আঁধপাঁতকে 
এখন যে টাকা দেওয়া যাইতেছে, তাহা আতি সামান্য। দিল্লশর রাজবংশ আতি বিস্তৃত, 
স্থতরাং সকলের ভরণ-পোষণ জন্য খণ করিতে হইতেছে, এবং সকলে ক্রমে দারিপ্র্যকন্টের 
একশেষ ভূগিতেছেন* । কোম্পানি মুখে এইর্প সৌজন্য দেখাইয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু কাষে' সে সৌজনা রক্ষা করিতে পারেন নাই। দিল্লী*্বরের হস্তে তখন 
যে নামমান্ ক্ষমতাটুকু ?ছল, তাহাতেই তাঁহাদের অঙ্গবিধা ভোগ হইয়াছিল । সে "স্তিমিত 
দীপশিখা মুহুর্তে মুহূতে নিবাঁণপ্রায় হইতেছিল, তাহা এখন ঘোর অন্ধকারে 
পরিণত করিতেই ইংরেজ কোম্পানি গ্থিরপ্রাতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। ঝুতরাং তাঁহারা 
'দিল্লন্বরের নামমাত্র সামান্য অধিকারের উচ্ছেদ করিবার প্রস্তাব কাঁরয়া আপনাদের 
পরশ্রীকাতরতা দেখাইতে সঙ্কুচিত হন নাই । বাহাদুর শাহ আপনার বাত্ত বাড়াইবার যে 
প্র্তাব করেন, সাধাবণের অর্থের অপব্যয় হইবে বাঁলিয়া লেপ্টেনেন্ট গভর্নর প্রথমে সে 
প্রস্তাব গ্রাহা করেন নাই ৷ এই সময়ে লর্ড অকল্যান্ড্ ভারতবর্ষের গভন“র জেনেরলের 
পদে আঁধান্ঠত ছিলেন। বাহাদুর শাহের প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপাাচ্থছত হইল । তিনি 
এই মত প্রকাশ করিলেন যে, বাহাদুর শাহ যদি পুবপ্রন্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে 
[তিনি বৃত্তি বাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। “কিন্তু বাহাদুর শাহ, তাঁহার পিতার ন্যায় 
তেজস্বী ছিলেন, স্ুতবাং তিনি আত্মগৌরবের ক্ষাতি করিতে সম্মত হইলেন না। যখন 
গবন্নর জেনেরলের নিকট তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল, তখন তান অঙম্ট-সাদ্ধির 
জন্য বিলাতে একক্রন বি*বন্ত এজেন্ট দ্বারা আবেদন কারিতে ইচ্ছা কারিলেন। 

পূর্বে উত্ত হইয়াছে যে, আকবর শাহ আপনার নিধরিত বৃত্তি বাড়াইবার প্রস্তাব 
কাঁরয়া বিলাতে একজন দূত ঞ%াঠাইয়াছিলেন। এই দত বঙ্গের চিরপ্র।সম্ধ, 
চিরস্মরণণয়, প্রধান পুরুষ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। আকবর শাহ ই*হাকে 
“রাজা? উপাধিতে ভূষিত করিয়া ইংলন্ডে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এই রাজকীয় সম্মান 
না পাইলেও প্রসিদ্ধ দূতের কোনোরূপ অবমাননা হইত না। রামমোহন যে অলোক- 
সাধারণ মহত্ব ও উদারতায় অলগকৃত ছিলেন, যে ভুয়োদশিতায় তাঁহার হ্বদয় উন্নত 
হইয়া/ছলে, সেই মহত্ব, উদারতা ও ভূয়োদর্শিতার বলেই তান সমগ্র সভ্যসমাজের 
সম্মানের পান্র হইয়াছিলেন। আজ পর্যন্ত তাঁহার নাম সাদরে পারগহীত হইতেছে, 

আজ পযন্ত প.থবীর সমগ্র শাক্ষিত-সম্প্রদায় তাঁহার প্রাতি ভক্তি ও প্রণীত প্রকাশ 
করতেছেন। রান্না রামমোহন ইংলশ্ডে যাইয়া আপনার অসাধারণ প্রৃতিভায় সকলকে 
চমকিত করিয়া তুলিলেন, কিন্তু যে কর্তব্যভার তাঁহার হস্তে সমার্পত হইয়াঁছল, 
ডিরে্র-সভার 'বিচারগুণে তাহার কিছুই হইল না। আঁভজ্ঞ দূত 'ডিরে্রাদগের 
[নিকট মোগল ভূপতির বৃত্ত বাড়াইবার আবেদন কারলেন, নানা য্যান্ত দেখাইয়া 
আত্মপক্ষ সমর্থন কাঁরতে লাগিলেন, কিন্তু 'ডিরেই্রেরা কোনো কথায় কর্ণপাত 
কাঁরলেন না। রাজা রামমোহনের প্রয়াস 1বফল হইল। কোম্পা।নর কঞ্ঠোরতায় 

ক.1121117) 1777107 127717176, 704, 11) 2. 45০, 



৪থ অধ্যায় ] "দিল্লী ১০১ 

ও কোম্পানির স্বার্থপরতায় বুদ্ধ মোগল ভূপতির শেষআশা নমল হইয়া গেল। 
বাহাদুর শাহ যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পিতার উদ্দেশ্য [সম্ধ হইল না, তখন তানি 
একজন ইংরেজ হারা আত্মপক্ষ সমর্থনের ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার আশা ছিল ষে, 
বিলাতের কতর্পক্ষ অবশ্য তাঁহার আবেদনে কর্ণপাত কারবেন, অবশ্য তাহার ন্যায্য 
প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইবেন। এইরূপ আশা কারয়া, তিনি একজন স্বস্তা 
ও সমদশ ইংরেজের সাহাব্যপ্রাথ হইলেন। 

জর্জ টম.সন* নামক একজন ইংরেজ এই সময়ে আপনার উদ্দীপনাপূর্ণ বন্ত:তায় 
ইউরোপে সবিশেষ প্রাতপাত্ত লাভ কারয়াছলেন। তিন নিগহীত লোকের 
স্বার্থ রক্ষার জন্য যেরূপ যত্ব করিতোঁছলেন, তাহাতে অনেকেই তাঁহার পক্ষপাতণ হইয়া 
উঠেন । জজ টমসন: ভারতবর্ষে আদিলে বাহাদুর শাহ তাঁহাকে দিল্পশতে আনিয়া, 
আপনার অভীম্ট কার্ধসাধনে তাঁহার সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার অনেকগুলি 
অভিযোগ ছিল। প্বে' কোম্পানির কর্মচারগণ তাঁহাকে নজর দিতেন । লডর 
এলেনবরার আদেশে উহা রাহত হয়* । ইহার পর গবন“মেন্ট তাহার বঠান্ত বাড়াইয়া 

লর্ড এলেনবরার সেক্রেটারগণ এক সময়ে তাঁহাকে না জানাইয়া !দল্লীর মোগল 
আঁধপাঁত বাহাদুর শাহকে নজর দিয়াছিলেন । এই 'বিষয় যখন গবন“র জেনেরলের 
গোচর হয়, তখন তান সাতিশয় 'বাস্মত হন এবং ঘণার সাঁহত এই নজরদানর্প- 
প্রথা রাহত করেন। অন্যতম সেক্রেটরি উইলিয়ম এডুওয়ার্ডস সাহেব এইভাবে 

উন্ত নজর দেওয়ার গিবরণের বর্ণনা করয়াছেন ৪--গবনর জেনেরল 'দিল্লশীতে 
উ্পান্থুত হইলে গবন“মেন্টের পক্ষ হইতে কয়েকজন কমণ্চারী পূর্বে সমাট- সকাশে 
উপনীত হইয়া, তাঁহার শারশারক কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা কারতেন। এই সময়ে 
তাঁহাদের সকলকেই নজরস্বরুপ 'নার্দস্ট-সংখ্যক মোহর দিতে হইত । ব্রিটিশ গবন*- 
মেন্টের উপর যে মোগল সম্রাটের আধিপত্য আছে, এবং ভারতবর্ষে গবননমেন্টের 
যে সমন্ত আধকার রাহয়াছে, তৎসমহ্দয় যে, সম্রাটের করদ রাজ্যের মধ্যে পারগাণত, 
এই নজর দেওয়াতেই তাহার স্বীকার করা হইত । এই প্রথা বহুকাল হইতে চলিয়া 
আ'সিতোছল । ইহার বিরুদ্ধে কোনোরূপ আপাতত উপদ্ছিত হয় নাই। জুতরাং 
গবর্নর জেনেরলকে না জানাইয়া আমি, টম্সন সাহেব ও করেল বডফুটের সাহত 
হাঁতিতে চাড়য়া, দিল্রশর রাজপ্রাসাদে যাত্তা করিলাম । আমাদের সকলের হাতেই 

এক একটি রেশমের ব্যাগ ছিল । সম্রাটকে নজর দেওয়ার জন্য আমরা এই সমস্ত 
ব্যাগ মোহরে পূর্ণ কারয়াছিলাম । আমাদের সকলেরই পাদ-কা পরিত্যাগ করার 
প্রয়োজন হইয়াছল, যেহেতু ভারতবর্ষে সকল সময়েই এই নিয়ম প্রচলিত আছে 
যে, অধধন কর্মচারীকে তাহার প্রভুর নিকট যাইতে হইলে, পাদুকা পারত্যাগ 
কারয়া যাইতে হয়। উপাস্থিত সময়ে আমরা আমাদের পাদুকা কাম্মীর কাপড়ের 
খণ্ডে আচ্ছাদিত কারয়া, সম্রাট সকাশে উপস্থিত হওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম । 

আমরা এইভাবে ধারে ধারে “দেওয়ানিখাসে” উপনীত হইলাম । সম্রাট নিংহাসনে 
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দিতে অসন্মত হন। তিনি আত্মসদ্মান ও আত্মগৌরবের ক্ষাত কারতে প্রঙ্তুত নহেন, 
সুতরাং তিনি আপনার চিরন্তন অ'ধকার পারত্যাগ কাঁরয়া গবন“মেস্টের প্রাতিশ্রত 
বাঞিক ৩ লক্ষ টাকা গ্রহণে সম্মত হন নাই। এখন আপনার যে-কিছু সম্মান ও 
অধিকার আছে, তাহা অব্যাহত রাখিয়া 'ডিরেক্র-সভা যাহাতে তাঁহার বাত 

উপবিষ্ট গছিলেন। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসরের আধক বোধ হইল । বয়সের আধিক্যে 
তিনি দুর্বল ও কৃশ হইয়া পাঁড়য়াছিলেন। আমরা 'সিংহাসনের নিকট উপনশত 
হইয়া, সম্মানের সহিত অ!ভবাদন করিলাম, এবং আমাদের হাতে যে মোহরপূর্ণ 
ব্যাগ 'ছিন, একে একে তাহা সমর্পণ করয়া আত 'বনঈতভাবে সম্রাটের কুশল- 
[জিজ্ঞাসা করলাম । যে আধর্পতিগণ অপ্রাতিহতপ্রভাবে এক সময়ে এই বিস্তীর্ণ 
সাম্রাজ্য শাসন কাঁরয়াছিলেন, আম যখন সেই আঁধপতাঁদগের উত্তরাধিকারীর নিকট 
ধীরে ধীরে উপনীত হইয়া, নজর সমর্পণ কার, তখন আমার মনে যুগপৎ ভান্ত ও 
ভয়ের আ'বিভাঁব হইয়াছিল । তৈমুর বংশীয় ভূপাতির নিকটে এই শেষবার ব্রিটিশ 
গবন“মেন্টের পক্ষ হইতে নজব সমর্পত হয় । সম্পাট নজর গ্রহণ পৃক্ক আমাদিগকে 
খেলাত প্রদান কারতে আদেশ দিলেন । আদেশ প্রাতপালত হইল । আমরা খেলাত 
ধারণ কারলাম । মোগলাই পাগড় আমাদের মাথায় বাঁন্ধিয়া দেওয়া হইল । আমরা 
সকলেই সম্মাটকে বিনম্রভাবে অ।ভবাদন ক।রয়া, সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম । 
রাজপ্রাসাদ হইতে বহিগ্গত হইয়া আমরা আবার হাতিকে উঠিলাম । সম্রাট--প্রদত্ত 
এই মজার পরিচ্ছদ ধারণ করাতে আমাদের অবস্থান্তর ঘাটল। পূর্বে যে গাভব্ষ 
সম্মানের ভাব আমাদের মনে উদিত হইয়াছিল, তাহা দূর হইল । আম হাওদার 
উপর হইতে সেই মজার পোশাক খুলিয়া তাড়াতাড় সকলের আগে গবনর 
তেনেরলের শিবিরে উপনীত হইলাম । আমার আর দুইজন সঙ্গী কিভাবে 
আ1সতেছেন, তাহা দোঁখবার জন্য লড* এলেনবরাকে !বনয়ের সাহত অনুরোধ 
করলাম । আমার সঙ্গীছ্য় যখন সেই বেশে হন্তীতে ।ছলেন, তখন তাহাদিগকে 
1ঠক যেন পাগল বাঁলয়া বোধ হইয়াছিল । গবনর জেনেরল উপাস্থিত ঘটনা জানিবার 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করাতে আ'ম তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বাঁললাম । তিনি 
নাতিশয় 'বাদ্মত হইয়া, আমাদিগকে অপমানিত বোধ কারতে লা'গলেন। এইবার 
উপাস্থিতকাধ* অবৈধ বাঁলয়া আমার স্পম্ট প্রতীত হইল। ইহাতে অন্ততঃ 
প্রাচ্য ধারণানুসারে ভারতরাজ্যের অধা্বরী মহারানী 'বকটো'রিয়াকে 'দিলীর 
সম্মাট-বংশের নিকট অবনাতি স্বীকার কাঁরতে হর। 

গবর্নর জেনেরল আঁবিলম্বে এই নজর দেওয়ার প্রথা রহিত কারবার জন্য 
আদেশ প্রচার কারলেন, এবং গত দশ বৎসর ধাঁরয়া 'দিল্লশার আঁধিপাতিকে 
নজরস্বর্প কত টাকা দেওয়া হইয়াছে, আমাকে তাহা ঠিক কাঁরতে কাঁহলেন। 
যেহেতু এই টাকার একটা গড়পরতা ধরিয়া তান সম্রাট্কে ক, আঁতীরন্ত বৃত্তি। 
দিতে ইচ্ছা কারয়াছেন ॥ --1//1111277)84170148 867771175067765 01 26754 
01৮11127. 0০71. 1276, 5600) 7/7, 7০1. 115 41702791510. 661-63, 
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বাড়াইয়া দেন, তাহার জন্য তান জর্জ টমসনকে আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করেন। 
কিন্তু কোম্পানি পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন যে, যাঁদ তাহাদের প্রস্তাবিত 'বিষয়ে 
দিল্লীর ভূর্পতি সম্মত না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর অতিরিন্ত বৃত্তি দেওয়া 
হইবে না। জুতরাং জর্জ টমৃসন্ উপস্থিত বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়''অপেক্ষা 
আঁধক কিছ: কাঁরতে সমর্থ ছিলেন না। 'ডিরেন্উর-সভা কিছুতেই আপনাদের সঙ্কজ্প 
পারত্যাগ কাঁরলেন না। তাহারা স্পষ্টাঙ্গরে নিশি করিলেন, এই €ল্তাব ('দল্লশর 
ভূপাঁত আপনার সমহদয় স্বত্ব পাঁরত্যাগ কাঁরলে তাঁহাকে বাঁধক আতরিন্ত বস্ত দেওয়ার) 
পাঁরত্যাগ্ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব । মোগল ভূপাঁত এই গুদ্তাবে সম্মত না হওয়াতে 
বুঝা যাইতেছে যে, আমরা তাঁহার উপকারের জন্য যে অর্থ দিতে-প্রাতশ্রুত হইতো, 
তাহা গ্রহণ করা তাঁহার আঁভপ্রেত নয়* ।” 'ডিরেক্টরেরা কি ভাবে এই "উপকার কাঁরতে 

চাহিয়াছিলেন ? একজন অধঃপাঁতিত ভুূপাঁতির শোচনীয় অবস্থায দুঃাঁখত হইয়াই কি, 
তাঁহারা আপনাদের স্বভাবসিম্ধ সৌজন্যের পরিচয় নিতে অগ্রসর হইয়া'ছলেন ? দয়া 
ও পরোপকার কি, আপনা হইতেই তীহাদিগকে অর্থসাহায্য ক।রতে বাধ্য করিয়াছিল £ 
দারিদ্র্যের কঠোর দংশনে যাঁহার হদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইতেছে, দুঃখের অনন্ত সাগরে 
যান ভাঁসয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার উদ্ধারের জন্যই কি, তাঁহারা আপনা হইতে হস্ত 
প্রসারণ কারয়াছলেন 2 সহ্দয় সমবেদনাপর ব্যন্তি গন্তীরভাবে-বরাগের সাহিত 
উত্তর কাঁরবেন-_-শা। 'ডিরেক্টরেরা পরোপকার বাত্ততে পারচালিত হন নাই, দয়া 
ও সৌজন্যের উপদেশে অর্থসাহায্য করিতেও অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা স্বার্থসাধন- 
মানসে সেই আঁতীরন্ত কয়েক লক্ষ টাকা 'দিতে ইচ্ছা কাঁরয়াছিলেন। যে প্রাধান্য ও 
ক্ষমতা এক সময়ে আফগানিস্তানের পার্বত্য প্রদেশ হইতে স্দুরবিস্তিত ভারতবষের 
দংক্ষণ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, আকবর বা শাহ জণহা যে প্রাধান্য ও ক্ষমতায় 
সমগ্র ভারতের আঁদ্বতীয় সমাট্ বলিয়া সম্পাাীজত হইয়াছিলেন, সেই প্রাধান্য ও ক্ষমতার 
যে আত ক্ষাঁণ ছায়া মাত্র এখন অবাঁশন্ট ছিল, ডিরেই্উরেরা তাহারও উচ্ছ্দেসাধনে 
কৃতসঙ্কলপ হইয়।ছিলেন। এই সঙ্কল্পাসাম্ধর মানসেই তাঁহারা কয়েক লক্ষ টাকা দিতে 
স্বীকৃত হন। ইহা উপকার নহে, ঘোরতর অকৃতজ্ঞতা ; দয়া নহে, ঘোরতর 
[বধ্বাসঘাতকতা। বাঁণক কোদ্পানি বাণিজ্যবেশে আসিয়া যাহার পুব্পুরুষদিগের 
আশ্রয়ে বাস কাঁরয়া'ছিলেন, যাহার পূবপরুষগণের অনুগ্রহে ভাবতে ব্রিটিশ কোম্পানির 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এখন তাহার অসাম দুগণতর সময় কোম্পানি তাঁহাকে কিছ: 
টাকা দেওয়ার লোভ দেখাইয়া তাঁহার হস্তে যে-কিছু ক্ষমতা ছিল, সমস্তই গ্রহণ কাঁরতে 
উদ্যত হন, এবং এইরূপ টাকা দেওয়ার দস্টান্ত দেখাইয়া, জগতের সমক্ষে আপনাদের 
পরোপকারের পরাকাণ্ঠার পরিচয় দেন । 

একজন ইংরেজ এতিহাসিক (স্যার জন: কে) এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন, 
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“ফলতঃ, 'দল্লনর ভূপাঁতর ব্াত্ত বাড়াইবার বথোপযুস্ত কারণ ছিল না। উদারভাবে 
দেখিতে গেলে মাসিক একলক্ষ টাকাই যথেষ্ট বোধ হয়, বহপারবারের পক্ষেও এই 
মাসক একলক্ষ টাকাই যথেন্ট। 'দল্লীর নামমান্ন ভূপাঁতিকে ইহার আঁতীরন্ত টাকা 
দেওয়া অপব্যয় মান্ল*। কিন্তু কে সাহেব যাহা পর্যাপ্ত বলিয়াছেন, আর একজন 
ইংরেজের নিকট তাহাই আকিিংকর ব'লয়া প্র-তপন্ন হইয়াছে । এই সঙ্ধয় ব্যাস্ত 
দুঃখের সাহত লাঁখবাছেন, দিল্লীর রাজপ্রাসাদে ৫,০০০ লোক বাস করিত। ইহাদের 
মধ্যে ৩,০০০ ব্যন্তি তৈমুর বংশীয়, সুতরাং 'দিল্লব্বরের আত্মীয়** । 'দিল্লশর ভূপাতি 
আপনার বহ্সংখ্যক আত্মীয়ের ভরণপোষণ জন্য সর্বদাই ব্যাতব্যগ্ত থাকতেন । 
রাজবংশণয়েরা সর্বদাই “আরও চাই” বাল.তা। ইশারা এরপ দারদ্র হইয়াছিলেন 
যে, অনেকের আহারের সংস্থান ছিল না। ই*হাদের ভরণপোষণ জন্য যাহা নধণারত 
কারয়া দেওয়া হইয়াছল, তাহার পাঁরমাণ অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা অনেক বেশী 
1ছল*** |” 

এই চিত্রে পরাক্কান্ত তৈমুরের আত্মীয়গণের শোগনণয় অবস্থা বেশ প্রাতফলিত 
হইয়াছে । ফনতঃ এই চিত্র গভীর শোক ও দুঃখের উদ্দীপক । যাহাদের বিস্তৃত রাজ্য 
আধকার কারয়া কোম্পানি জগতে ধনস:পাঁত্তর মাহমায় গৌরবাদ্বিত হইয়াছিলেন, এক 
সময়ে তাঁহারাই কোম্পানির শাসনে এইরূপ দখ-দারিদ্যের একশেষ ভুগিতোছিলেন। 
দল্লীশ্বরকে যে বৃত্ত দেওয়া হইতে£ছল, তাহা পযাপ্তি হইলে দিল্লীর রাজবংশীয়গণ 
কখনও এইরূপ শোচনীয় দশায় পাঁতিত হইতেন না, এবং কখনও আহারের অভাবে 
জাবন্মত হইয়া, দুঃসহ কম্টে কালাতিপাত কাঁরতেন না। 

বাহাদুর শাহ একাঁটি পরমাজ্ল্পরী পুর্ণযুবতীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই 
রাজমাহযীর নাম জেন্নত্ মহল । সোন্দর্য-গরিমার সাঁহত জেন্বত্ মহলের সাহস, 
তেজাস্বতা ও আত্মাভিমান 1ছল; ইংরেজ এঁতিহা।সকও ইহার কার্ধদক্ষতা ও 
সাহসের প্রশংসাবাদে নিরম্ত থাকেন নাই ।**** জেন্নত মহলের একটি পনত্রসন্তান 
ভূমিষ্ঠ হয়। এই রাজকুমার ইতিহাসে জোয়ান খত, নামে প্রসিদ্ধ । বাহাদুর শাহ 
বৃদ্ধাবচ্ছায় এই পত্র-রত্ব পাইয়া পরম আদর ও স্নেহের সাঁহত তাহার প্রাতপালন 

*:102))25 52179) 17/27/9111) 7.4 কে সাহেব বলেন যে, এই লক্ষটাকা 

ব্যতশত মোগল ভুপাঁত আপনার জমির উপস্বস্ব ও বাড়ভাড়া পাইতেন। ইহাতেও 
তাঁহার অনেক টাকা আয় হইত --১৪%৮০) 1/21, 791 11, 0. 12, 17046. 
কিন্তু বহ:সংখ্যক পাঁরবার থাকাতে এই আয়ও তাঁহার পক্ষে পথাপ্ত ছিল না। 

** বল: সাহেব লিখিয়াছেন যে আত্বীয় ও অনুচরে দিল্লীর ভূপাতর প্রাসাদে 
১২০০০ লোক থাকিত | -81, 17012/)1424117)77 7191. 2) 7. 454. 

+ক%:13352115” 1511615 717165) 48855120911) 1858. 0০77107, 1141771 1517117176, 

7০01. 11). 458. £435211520121705 01 44) 0. 57. 

গ্যকক 1৫211117) 11771017) 127717872) 701, £/5 1, 453. 
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করেন। জোয়ান: বখত ক্রমে বৃদ্ধ পিতার এমন স্নেহের পান্র হইয়া উঠেন ষে, 
বাহার শাহ অন্যান্য রাজকুমারকে আতিব্রম করিয়া ইশহাকেই দিল্লীর রত্বসিংহাসন দিতে 
ইচ্ছা করেন। এদিকে জেন্নত: মহল আপনার ক্ষমতা কার্য দক্ষতা, তেজীস্বতা-_ইহার 
উপর, আপনার সোন্দর্য গরিমায় বৃদ্ধ ভূপাতর উপর আধিপত্য গ্াপন করিয়াছিলেন । 
ভূপাত ইহার অভমতের 1বরুদ্ধে কোনো কাধ" কাঁরতেন না, কিংবা ই'হার শাসন 
আতন্রম করিয়াও একপদ অগ্রসর হইতেন না। জেন্নত মহল আপনার পৃনত্ররত্বকে 
দিল্লীর সিংহাসনে প্রাতাষ্ঠত করিতে বাহাদুর শাহের নিকট সাবশেষ আগ্রহ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমা প্রণয়িনর এইরূপ আগ্রহে বাহাদুর শাহের 
পূব সঙ্কজপ দ্ঢুতর হইল। বাহাদুর শাহ ও জেন্নত মহল, উভয়েই একবাক্যে 
আপনাদের প্রিয়তম পনর জোয়ান বখতের পক্ষ সমর্থনে উদ্যত হইলেন । সুতরাং 
মোগল-বংশের রাজ-সিংহাসন লইয়া একটা গোলযোগের সূত্রপাত হইল । 

এই গোলযোগের কথা সংক্ষেতে বণনীয় । খ্রঃ ১৮৪৯ অন্দে জ্যেন্ঠ রাজকুমার 
দারা বখতের মৃত্যু হয়। এই সময়ে বাহাদুর শাহেব বয়স ৭০ বংসরের আধক 
হইয়াছিল । সুতরাং তাঁহার আন্তনকাল বড় দুরবতাঁ ছিল না। এজন্য গবর্নর জেনেরল 
দলশর উত্তরাধিকারণশর সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য, তাহা ভাবতে থাকেন। বলা বাহুল্য 
যে, এ সমরে লর্ড ডালহোসা ভারতবর্ষের গবর্নর জেনেরলের পদে প্রাতিষ্ঠিত ঠছলেন। 
তিনি দিল্লশর এই অধঃপতিত রাজবংশের সমুচিত গোরবরক্ষায় যত্বশশীন 1ছলেন না। 
পূর্বে এই বংশের প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদাশতি হইত, তাহাতে তান বড় 'বিরস্তক হইয়া 
উঠেন। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর মোগল ভুপাঁতর সমস্ত রাজকীয় সম্মান 
[বিনষ্ট কারতেই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হয়। পূর্বে যখন একবার এই সম্মানের 
উচ্ছেদে সাধনের প্রস্তাব হয়, তখন 'বিলাতের 'িরেক্টর-সভা সহসা উহার অন.মোদন করেন 
নাই*। ভিরেক্টরেরা উপ্পাস্থত 1বষয়ের সমস্ত বিবরণ জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ 
করেন। জুতরাং গরবর্নর জেনেরল উপাস্থত সময়ে দিল্লীর রাজাঁসংহাসনের 
উত্তরাধিকারশীর সদ্বন্ধে ?িছই মীমাংসা কারতে পারেন নাই । কুমা7 ফকর উদ্দীন 
নামক একটি 'ন্রশ বৎসর বয়স্ক রাজকুমারের 'সংহাসন পাওয়ার সন্তাবনা (ছল । এই 
রাজকুমার ইংরেজদিগের প্রিয় ছিলেন, ইংরেজ সমাজে যাইতেও তান ভানবা(সতেন। 
ন্ুতরাং বাহাদুর শাহের স্থলে ইহাকে রাজ।সংহাসন দিলে লড ভাপহো।সার বাসনা 

অনেকাংশে পূর্ণ হইত। ডালহোসী এই ইংরেজ-প্রয় যুবককে অনায়াসে হস্তগত 

* ১৮৪৪ অধ্দের ১লা আগস্ট িরেক্টর-সভা উপস্থিত বিষয়ে এই মত প্রকাশ করেন, 
গাবনর জেনেরল দিল্লীর এজেণ্টকে এইরূপ আদেশ দিয়াছেন যে, দিল্লীর 
ভুপাতির মৃত্যু হইলে গবর্নর জেনেরূলের আভমত ব্যতীত মৃত ভূপতির উত্তরাধি- 
কারণকে রাজা উপাঁধর সদ্বন্ধে যেন কিছ: না বলা হয়। এই আদেশে যাঁদ “রাজা 
উপাধর উচ্ছেদ-সাধনে গবর্নর জেনেরলের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমরা 
উপস্থিত বিষয়ের সমস্ত যুস্তর পর্যালোচনা না করিয়া উহার অনুমোদন করিতে 
পারি না ।১:£2), 5900) //47১ ৮০/- 15 2. 445 8922. 
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করিয়া, তাঁহার প্রভুশান্তির মূলে কুঠারাঘাত কাঁরতে সমর্থ হইতেন। 
লর্ড ডালহৌসী আপনাদের অনেকগ্দাল অস্থবিধা দূর করবার জন্য এইরূপ 

বন্দোবস্ত কাঁরতে ইচ্ছা কাঁরয়াছিলেন। এই সকলের মধ্যে দুইটি অন্ুবিধাই তাঁহার 
মতে প্রধান বোধ হইয়াছিল। উহার একট এই--দললীর ভূপাতর এখন যে-কিছু 
প্রাধান্য ছিল, তাহা ইংরেজের চক্ষুঃশূল-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। লর্ড ডালহৌসী এই 
প্রভু-শন্তির গৌরবরক্ষায় সম্মত ছিলেন না। দিল্লীম*বরের নিকটে কোনোও বিষয়ে অবনতি 
স্বীকার করা, তান অবমাননা বাঁলয়া বোধ কারতেন। যে-কোনো প্রকারেই হউক, 
সর্বন্র বাঁণক কোম্পানির প্রভৃশান্ত অপ্রথতহত রাখাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। 
[তান স্পন্টাক্ষরে উল্লেখ কাঁরযাছেন, “ভারতবর্ষের আধপাতগণ পূর্বে যাহাই থাকুন না 
কেন, এখন তাঁহাদের রাজকীয় সম্মান অন্তীহ্ত হইয়াছে । এখন (ব্াটশ গবন্মেপ্ট 
ভারতবর্ষের আঁছ্বতময় প্রভূ হইয়া উঠর়াছেন। দিল্লববরের পূৃব্পুরুষগণ ষে প্রভু 
শান্তর মহিমায় আপনাদের প্রাধাথ্য অক্ষর রাখয়াছলেন, এখন আমরা সেই প্রভু-শান্তর 
আঁধকারা হইয়াছ । সুতরাং এখন 'দল্পনর নামমাত্র সম্রাটকে প্রাতযোগী করিয়া তুলা 
উচিত নয় 1 পূর্বে উন্ত হইয়াছে যে, লড* ডালহৌসী ভারতের জাতীয় চরিত্র বুঝতে 
পারেন নাই। ভারতের প্রাচ*গন রাঙ্গবংশের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র সমবেদনা ছিল না। 

ভারতবরঁয়নগণ আপনাদের প্রাচীন বংশের প্রত কিরূপ শ্রদ্ধা ও অম্মান প্রদর্শন করে, 
তাহা তান বুঝতেন না। একতন প্রাচীন রাজ্যাধিপাতকে তাঁহার আঁধকার হইতে 
বিচাত কারলে, সাধারণে কির্প 'বরন্ড ও ক্ষুষ্থ হইয়া উ্ে, তাহা তান জানতেন 
না*্*।' নুতরাং এড ডাণহৌসা ভারতবর্ধকে ভারতবধায়াদগের চক্ষে দোখতেন না। 

দিল্লীর রাজ্যাধপাঁত ক্ষমতাশুন্য ও শোচনীয় দশাগ্রন্ত হইলেও সাধারণে তাঁহার 
চিরন্তন রাজকীয়-উপাঁধির ও রাজবংশের কিরূপ আদর করিত, তাহা লড ডালহোসা 
বুঝেন নাই । পাঁরবর্তনশনীল সময়ে যদিও এখন সেই রাজবংশের পুতিন গৌরব নষ্ট 

হইয়াছিল, তথাপি সাধারণের পর্বস্মতির অপসারণে সমর্থ হয় নাই । আপনাদের 
স্বার্থসাধনই লর্ড ডালহোসীর একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঁঠরাছল, সুতরাং 'তান 
সাধারণের এই অনুভূতি বা সমবেদনার 1কছ-মান্র সম্মান কারলেন না। ব্রিটিশ গবর্ন- 
মেন্টের প্রভু-শন্তি অব্যাহত রাখবার জন্য তান দিল্লশর মোগল ভূপাতির রাজকাঁয় 
উপাধর বিরুদ্ধে সমৃখিত হইলেন । বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার 
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** [সিপাহী ষুদ্ধের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে লর্ভালহোসীর রাজ্যশাসনের সমালোচনা- 
প্রসঙ্গে এই বিষয় বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে । উন্ত গ্রন্থের ১৯৬ প্্ঠা হইতে 
২০০9 পহ্ঠা পর্যন্ত পাঁড়লেই সমস্ত জানা হইবে। লর্ড ডালহোসাীর পররান্ 
গ্রহণ নীতির সম্বন্ধে যে সমস্ত সহ্বদয় ইংরেজজ আপনাদের মত প্রকাশ করিয়াছেন, 
উত্ত গ্রন্থে তৎসমহদায়ও উদধৃত হইয়াছে । 
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৩ত্তরাধিকারীকে এই রাজকীয় সম্মানে গোরবাম্বিত করা এখন তাঁহার নিকট 
রাগনীত-বিরুদ্ধ,_ আঁধকন্তু অযৌন্তক ও অপমানজনক বলিয়া বোধ হইল। 

লর্ড ডালহে।সীর দ্বিত?য় প্রধান অশ্থবিধা-_দিক্লীর রাজপ্রাসাদ আপনাদের দুগ*- 
স্বরুপ করতে সখর্থনা হওয়া । এ রাওপ্রাসাদে তেখুরবংশের বহুসংখ্যক ব্যান্ত অবস্থিত 
করিতেন । উহা উন্তর-ভারতের একটি প্রধান দ:র্গবাঁলয়া পাঁরগাঁণত হইত । উন্ত জুদ-শ্য 
দুর্গ অপরের হস্তে রাখা অর্ডডালহোসর একান্ত অনাভপ্রেত ছিল। কোনোরুপে বৃদ্ধ 
ভূপাতকে স্থানান্তারত ক'রয়া এ দুর্গ ব্রিটিশ কোম্পানর আঁধকার ভুন্ত করতেই 
এখন তাঁহার ইচ্ছা হইল । 'দলীর রাজপ্রাসাদ আধিকার করিয়া তিন উহাতে 
অস্ন্াগার স্থাপনে সচেম্ট হইলেন*। তিন এই ঝাঁলয়া আত্মপক্ষ সনর্থন কাঁরতে 
লাগলেন যে, এই দুর্গ কোম্পানির হস্তগত হইলে, শতুব প্রবল আকনণ হহতে 
কোম্পান আত্মরক্ষার নমর্থ হইদ্নে। স্ুতহ্াং এইরুপ উপযুক্ত স্থান হস্তগত কারিতে 
[বিলম্ব কর। ৬।০ত নয় । এর্ভ ডাএহৌসন বদ্ধ বাহাদুর শাহের মৃত্যু পধন্ত অপেক্ষা 
কাঁরতে ইখা কাবলেন না। শুনি ভাবলেন যে, বব ভূপাতকে প্রলোভন 1দয়া 
অনায়াসেই স্থা |ন্তরিত করা যাইতে পারে। তন এই প্রস্তাব কারলেন যে, দিল্ার 
প্রায় বার মাইল দ'ক্ষণে €তবমিনার নামক গ্রাসদ্ধ গ্ম্ভের নিকটে দিল*বরের মআবাস-গহ 
রাহয়াছে । এ স্থান একতাণ মুনননান যোগীর- বিশেষ বাহাদুর শাহের পৃৰপ2ুয- 
দিগের সগা।ধ থাক৬ঙ উহা দলীল পা ।নংশের (নিক পরন পাধিত্র খাঁলয়া পাঁরগণিত 
হইয়া থাকে । বাহাণুব শাহকে সপ।রবারে এ স্থানে আশর। রাখা যাইতে পারে | লড 
ডালহোৌলী এইপুপ অপর্র যযন্ত দেখাহন অভ (সিদ্ধ করতে উদ্যত হহয়াছলেন । 

*. জড্ ডাঙ্গহে সা যখন এহ এই আ।ভণত প্রকাশ কবেন, তখন স্যার চালনি নেপিয়ার 
|আটশ হাতের প্রন সেনাপতি (ছেন। তিন খীঃ ১৮৪৯ অন্দের ১৫ই 
ডিংসবা (দলী। গানগাসাদে অন্তরার স্থাপন নবশ্ধে গবনরি ছেনেরনের নক) 
এই পাত্র শেখেন-মস্ত্রাগার বন্ধে নগ্ন ল'ঘত কতকগ্যাল আপা।ও আছে ৪ 
প্রথন । প্রালার নগনেত যে কনে অঠস্থত আছে” তাহার চা।র।ণকেই থন- 
সনাক্ত লোকাওয় রাহা । এখ হ্থ,ল বারধ্ধাগার হ্থংপন কারনে যদ উহা 
ফাঁওয়া উষ্ঠে, তাহা হইলে বহংখ্যক লোকের জীবন নচ্চ হইতে পাবে । ছিতীয়। 
এতদ্বামা 1খলীর ননোরম্য প্রাসাও 1বধবন্ত হইবে । তৃতীয় । ইহ/৩ গবর্ন মেণ্টের 
সম্গ।ত্তরও অনেক ক্ষাত হহবে। চতুর্থ । ভহা জ্রক্ষত নহে উহার প্রাচীর 
গুদ নয়। কতকগ।ল লোক একত্র ৎইন্গেই অনায়াসে এ প্রাচীর ভা।ঙতে পারে । 
এই সকণ কারণে আমার মতে কোনো নিরাপদ স্থানে অস্ত্াগার নিমণি করা উচিত। 
নগুরর ৩৪ নাহল দুরে এক।১ সনদ বা।ড় আছে। উহাকে অস্ত্রাগার করা 
যাইতে পারে । 'কিন্ড ৬ন্ত গৃহের জী পংকার করা বহু ঝরসাধ্য। নগরের 
৷নকটে একট উপযুন্ত অস্ত্রাগার নিগণাণ কারলে যেরূপ সুবিধা হইবে, তাহার 
তুলনায় উন্ত গৃহের জীর্ণ সংস্কার-ব্যয় লাভজনক হইবে কি না, আমার সে বিষয় 
সন্দেহ আছে ।৪)০১ ১৪১০) 1/4/১ 7০1, £1) 17,475 7966. 
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উপরে যে দুইটি অসুবিধার বিষয় লিখিত হইল, তাহা ব্রিটিশ রাজপ:রুষের নিকট 
অঙ্গৃবিধা বাঁলয়াই বোধ হইতে পারে । কিন্তু গবন“মেণ্ট আপনাদের এই অস্থবিধা দূর 
করিতে উদ্যত হইলে, সাধারণে কতদূর সন্তুষ্ট হইবে, তাহা বোধহয় লর্ড ডালহোসা 
ভাবেন নাই। আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন ও প্রভু-শান্ত অপ্রাতহত রাখবার জন্য 
অপরের চিরন্তন আঁধকারে হস্তক্ষেপ করা লোকতঃ ও ন্যায়তঃ বিরুদ্ধ । বিশেষতঃ, 
যখন একজনের অনঃগ্রহে আপনাদের আধিপত্যের 1ভাত্ত প্রতি'শ্ঠিত হইয়াছে, তখন 
সময় বৃঝিয়া সেই অন:গ্রহকারীর সন্তানের ক্ষমতা নন্ট কাঁরতে হস্ত প্রসারণ করা যার- 
পর-নাই অকৃতজ্ঞতার পাঁরচায়ক। কিন্তু লর্ড ভালহোসাীর হৃদয়ে এ সকল চিন্তা 
বা অনুভূতির আবিভা্ব হয় নাই। ভারতবাসী অনঃগ্রহ কারলেও, তাঁহার নিকট যে, 
কৃতজ্ঞতা দেখাইতে হম, এরুপ ধারণা কখনও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। 'তাঁন 
কেবল আপনাদের প্রাধান্য রক্ষার জন্য এইরুপ সঙ্কীর্ণ রাজনশীতির পরিচয় দিতে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র উদারতা দেখা যায় নাই। তিনি মন্ত্রিসভার 
সদসাযগণের পরামর্শ গ্রহণ কাঁরয়াও কর্তব্যপথের অবধারণ করেন নাই। আপনার 
সংস্কার ও ধারণায় যাহা ভাল বোধ হইয্নাছিল, তাহাই করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ; 
সুতরাং তাঁহার "সিদ্ধান্ত ভুয়োদর্শনের উপর স্থাপিত হয় নাই । তান ভারতের প্রাচীন 
রাজবংশের সমহদয় চিহ্ন ম:ছয়া ফৌলতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এখন এই ইচ্ছা যাহাতে 
পূর্ণ হয়, তাহার দিকেই তাঁহার তাঁক্ষ দুষ্টি ছল । 

লর্ড ডালহোসীর এই মতের সমর্থন করিতে যাইয়া কেহ কেহ উল্লেখ কাঁরয়াছেন যে 
লর্ড ডালহোসাী দিল্লীর আধপাতির রাঙ্জকীয় সম্মান নম্ট কারবার জন্য যে সুযোগ 
প্রতীক্ষা কারতেছিলেন, এখন সেই সুযোগ উপাস্থিত হইয়াাছল। যখন বাহাদুর শাহ 
রাজ্যাঁধপাতি ঝাঁলয়া সম্মাঁনত হইতে।ছলেন, তাঁহার রাজকীয় ক্ষমতা ও প্রাধানে)র নিকট 
যখন সকলেই মস্তক অবনত করিতোছল, ভারতের দিগন্তেদেশান্তে যখন তান 
প্রতাপাাদ্বিত মোগল সম্রাট বালয়া পূজিত হইতোছলেন, তখন দারা বখতের জন্ম হয়। 
দারা বখত্ জীবিত থাকিলে তাঁহাকে রাজকীয় উপাধিতে বণ্চিত করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ 
হইত। যেহেতু তাহার স্ম7তিতে পিতার সেই রাজকীয় সমমান, সেই রাজকীয় গৌরব, 
সেই ক্ষমতা ও সেই দিণন্তাবশ্রুত আধপত্যের কথা পু্/মান্তরায় বিরাজ কারিত। সুতরাং 
তিনি সহজে আত্মসম্মানের অবমাননা কারতে প্রস্তুত হইতেন না। কিলম্তু ফকণীর 
উদ্দীনের সম্বন্ধে ইহার কিছুই খাটতে পারে না। যখন ফাঁকির উদ্দীনের জন্ম হয়, 
তখন বাহাদুর শাহ কোম্পানির 'নাঁদন্টি বৃন্তিভোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রভুশস্ত 
তখন সংকুচিত হইয়া আসিয়াছল। তাঁহার পূর্বপুরুষ যে সময়ে দিল্লীর রতুসিংহাসনে 
উপ্পাঁঝষ্ট হইগ্লা সমগ্র ভারতের আদ্বতীয় আধপাতি বাঁলয়া সম্মানত হইতেন, সে সময় 
তখন অতাঁতকালের তরঙ্গে ভাঁপয়া গিয়াছিল। ফাঁকর উদ্দীন সেই সময়ের সেই 
প্রভুত্ব ও আধিপত্যের বিকাশ স্বয়ং কিছুই দেখেন নাই । সুতরাং সে সময়ের সেই 
অপুর্ব "চন্ত্র তাঁহার স্ম:তিপটে প্রতিফলিত হয় নাই। এ অবচ্থায় ফকির উদ্দথনকে 
বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারী করিয়া তাঁহার রাজকীয় সম্মান নষ্ট করা বড় একটা দুরূহ 
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ব্যাপার নয়। তাঁহার পিতার যে সকল ক্ষমতা ছিল, সেই সকল ক্ষমতায় তাঁহাকে 
বণ্িত করাও ন্যায়বিরুদ্ধ নয় ।* যখন ফাঁকর উদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন তখন বাহাদুর 
শাহ্ 'নির্দন্ট বৃত্ত ভোগ করাতে ইংরেজ এতিহাসিক এইরূপ যযুস্তি বিন্যস্ত কারয়াছেন। 
বাহাদহর শাহ কোম্পানির বূত্তিভোগী হইলেও তাঁহার চিরস্তন ক্ষমতা ও আঁধিকারের 
উপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। বাহাদুর শাহ সে সময়েও সকলকে সনন্দ 
দিতে পারিতেন, সকলকে খেলাত 'দয়া আত্মপ্রাধান্যের পরিচয় দিতে সমর্থ হইতেন এবং 
কোনো আভিনব প্রদেশাধিকারে সকলকে অনুমতি 'দিয়া সবেপিরিতন প্রভুশান্তর নিদর্শন 
দেখাইতে পারিতেন। সুতরাং বৃত্তিভোগণ ভূপ্পাতিকে কেহই তাঁহার বংশোচিত-ক্ষমতা- 
রহিত বা অধিকারশূন্য বলিয়া মনে কারত না। কুমার ফ'কর উদ্দীন বদ্ধ পিতার 
এই ক্ষমতা ও প্রাধান্য দেখিয়া আ'স্তোঁছিলেন । ইহাতে তাঁহার অবশ্য দুঢ় বি*বাস 
জন্মিয়াছিল ষে, তাঁহার পূর্বপুরুষ এক সময়ে সমস্ত ভারতের আছ্বিতীয় সম্রাট হইয়া 
এইরূপ প্রাধান্যের পাঁরচয় দিতেন । সুতরাং আপনাদের এইরপ প্রাধান্যের বিষয় 
তাঁহার মনে ছিল। তাঁহার পিতা নির্দি্ট ব্ভ্তিভোগণ হইলেও, যখন সেই সম্মান ভোগ 
কারতোছলেন, তখন তাঁহাকে এ বিষয়ে বাঁণত করা কখনো ন্যায়পরতার অনুমোদিত 

হইতে পারে না। যাঁদ অপক্ষপাতে বিচার করা যায়, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তই 
আ্ুনশীতির অনুমোদিত বলিয়া বোধ হইবে । আর যাঁদ কৃতজ্ঞতার কথা তোলা যায়, 
তাহা হইলেও এই সিদ্ধান্তের নিকটে ব্রিটিশ গবরন্মেন্টকে অবশ্য মস্তক অবনত করিতে 
হইবে । যাহারা ন্যায়ের শাসন আতক্রম করিয়া যথেস্ছাচারের পরিচয় 'দিতে অগ্রসর 
হন, তাঁহাদের নিকটে ইহা অপাঁসদ্ধান্ত হইতে পারে। কিন্তু ন্যায়পর সক্ষম 
বিচারকের নিকটে উহা কখনো কোনোরূপ অবমাননা হইবে না। 

লিড“ ডালহৌসগর অভিমত 'বিলাতের 'ডিরেষ্ইর-সভার গোচর হইল । 'িরেক্ুরেরা এ 
সম্বন্ধে তক্ণবতক কারতে লাগলেন । এ সময় ?ডিরেকন্টরাদগের মধ্যে দুই-একজন 
ডালহোসনর মতের প্রধান পারপোষক 'ছলেন। কেহ কেহ কখনো" কখনো তাঁহার 

রাজনীতির: 'বিরুদ্ধে- মত "প্রকাশ করিতেন বটে, কিন্তু আর £একদল দূরদশিতা, 
ন্যায়পরায়ণতা ও “উদারতায় সকলের অগ্রণ ছিলেন। শেষে এই পক্ষেরই,জয় হইল । 
'ডিরেষ্টরদের আঁধকাংশ লর্ড ডালহোৌসীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন । তাঁহ।দের এই 
আভমত যখন বোড অফ কন্ট্রোলে উপনীত হইল,*তখন'বোড“'আবার তৎসম্বন্ধে 

বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন? বোড€ (ডিরেক্র-সভার!ন্যায়ঃততটা উদার .মতের পক্ষপাতী 
ছিলেন না। সুতরাং ভডিরেইরদিগের সিদ্ধান্ত তাঁহাদের অনুমোদিত হইল ।না, তাঁহারা 
লড" ডালহোৌসাীরই সমর্থন করতে লাগিলেন। এ বিষয়ে বোডের সাহত ডরেকঈরদিগের 
অনেক বাদান[বাদ চলে; "অনেক মন্তব্যলাপ লেখালোখ হয়. 'ডিরেক্ুর-সভা স্পন্টাক্ষরে 
[নদেশ করেন যে, গবরন্নর জেনেরল 'নিজে কেবল এইরূপ প্রস্তাব কারয়া পাঠাইয়াছেন? 
এ সম্বন্ধে মান্ত্রসভার সদস্যাদগের আভিমত জানা যায় নাই। গবন“র জেনেরল যে 
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প্রস্তাব কারয়াছেন, তাহাতে উদারতা বা দ:রর্দাশ'তা প্রকাশ হয় নাই। এই প্রস্তাব 
কারে পাঁরণত হইলে ভারতবর্ষের সমজ্ত মুসলমান বিরন্ত হইয়া উঠিবে। দিল্পগর 
ভূপাঁতর আভিমত লইয়া তাঁতাকে স্থানাম্থীরিত কাঁরতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন । কিন্তু 
তাঁহারা বলপূর্বক ভূপাঁতিকে অন্য স্থানে লংয়া যাওয়ার প্রন্তাবের বিরোধী ॥ ইহাতে 
ভারতের এক প্রান্ত হইতে আব এক প্রান্ত পর্যন্ত গুরুতর আন্দোলন উপাস্থৃত হইবে এবং 
গবন“মেণ্টের উপর সকলেরই আব্বাস জাশ্নিবে । দশর্ধ কালের চেম্টাতেও প্রতাসাধারণের 
এই আববাস অপসারিত হইবে না। ইহার পর 'ডরেক্ুরগণ এই বলিয়া আপনাদের 
উদার আভিমত-ল।পর উপসংহার করেন, যাঁদ আমাণের প্রস্তাব র।ক্ষত না হয়, বোড 

যাঁদ আমাদের আঁভনতের বিরদ্ধে দিল্লী অধঃপাভিত ভূপাঁতিন্ প্রাত কঠোরতা প্রদর্শনে 
উদ্যত হন, তাহা হইলেও আমরা আপনাদের পূর্বতন আঙমতের অণসান্ও পরিবর্তন 
করিব না। একটি প্রাচখন রাঞ্বংশের প্রাতি যেরূপ আবার করা হইতেছে, তংসম্বন্ধে 
দাঁয়ত্ব আমরা লইতে প্রস্তুত ন।হ। হ্হাতে আমাদের ভারৃত সম্রান্যের প্রসানাধারণের 
হৃদয়ে গভীর ।বরাগের আবভবি হইবে এবং ভারভবর্ষে বা অনান্র ।0া৮শ গনন্মন্টেত্র 
যে সুনাম আছে, তাহারও অনেক ক্ষাত হইবে” কিন্ত 'ভরেক্টরাদঞগণ এই শেষ 
আবেদন- উদারতা, সনদাশিতা ও ন্যায়পরায়নতার এব শেষ গ্রার্থনাও কিল হইল। 
বোর্ড কিছতেই আপনাদের শনাদণ্টি পথ হইতে দখাশত হইলো না। তাঁহাদের 
অটলভা, তাঁহাদের দৃঢ়তা কিছঃতিই গায় হইল না। ১৮৪৯ অঙ্দেব শেখ দিন 
তাঁহাবা আপনাদের মন্তব্য ভারতবনেন গবনন বেনেরলের কও পাঠাইবার আদেশ 
1দলেন । 

ডিবেইবাদণের মধ্যে যাহারা আগনাণে। উদার লাহমনস।ওব স'নান রক্ষান্ন স'বশেৰ 
প্রয়াস পাই) হেন, ভাঁহাবের হধ্যে কর আহতের এম সরা উল্লেখ কণা উচভ। 
এই স্যায়ে টকবের বয়ন প্রায় আশ বসন হহবাছল । ঝরসেন আধকো তাঁহার 
শনাস্বিতা িছসান্র চাচাত হয় নাউ । দরপশী বায়ান পনর দডতার ছাহত 
কাহয়াছলেশ-দলনর রাননংশীয়দগকে যে প্রলোভন গেখাহয়া স্থানান্তীরত কলা 
যাইবে, হহা মামি ক্ষণকালের অন্যও (খবাস কাঁরিত পার না। আপনাদের পৈতৃক 
ভদ্রাসনের ভপর ভারতব্ষীকয়াদগের কিরপ ঘযতা, তাহা যাহারা ভারতধ্ষেব আধবাসশ- 
দগের আনার-ব্যবহারের বিষয় কিছ মাত্র অবগত আছেন, তাহাগ্রাই বুঝতে পা!রবেন । 
উপ্পাস্থৃত বিষরে এই মনতাখ্দ্ধির কতকগুলি কারণ আছে । পহ্গোরব ও পুবসিনাদ্ধির 
আঞ্য এব্লশর হাজপ্রানাদ অধঃপাতিত রাববংশীয়।দগেন একান্ত শ্রদযা ও প্রী।তর 1বষয় 
হইয়াছে । যাঁদ রাজবংশশয়াদগকে এখন স্থানান্তারত কাত হয, তাহা হইলে সদৌনকদলের 

নাহায্য গ্রহণ কারতে হইবে । ইহাতে 'িিটণ গব।মেণ্টের যার-পর-নাই অনুগারতা 
প্রকাশ হইবে এবং ব্রিটিশ নামেও যার-পর-নাই কলঙ্ক স্পার্শবে। লর্ড ডালহোৌসনর 
কাধদক্ষতার উপর আমার শ্রধা আছে । 1কন্তু বোধ হয় যে? অন্য লোকের মুখে সকল 
বিষয় শুনাতে তিনি ভারতবাসীদগের আচার-ব্যবহার এবং সংস্কার ও ধারণার সম্মন্ধে 
অভজ্ঞতা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই ।” কিন্তু ব্দ্ধ রাজননী!তজ্ঞের এই উদার মত 
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বো অব কন্ট্রোলের অনুমোদিত হয় নাই। বোর্ড রাজনপীতর অবমাননা করিয়া 
যথেচ্ছাচাবের অনুমোদন করেন । যাহারা দশর্ঘকাল ভারতবর্ষে বাস করিয়া আভিজ্ঞতা 
সংগ্রহ করিয়াছেন, দীর্ঘকাল ভারতবষণযাঁদগের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের আচার-ব্যবহারের 
তত্বজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহাদের আভিমত বোডের নিকট উপেক্ষিত হয় । 

বিলাতের কর্তৃপক্ষের মস্তবালিপি ১৮৫০ অন্দের বসম্তকালে লড" ডালহৌসীর নিকট 
উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে যে 'ডিরেক্টর-সভা ও বোরের মধ্যে ঘোরতর তকণীবতর্ক 
হইয়াছিল, তাহা লর্ড ডালহৌসী পূর্বেই জানিতে পাঁরিয়াছিলেন। শেষে কর্তৃপক্ষের 
আদেশলিপি তাঁহার 'নকট পেশীছল, কিন্তু এখন তিনি পূর্বসঙ্কজ্প অনুসারে কার্য 
কারতে ইততস্ততঃ করিতে লাগলেন ; 'বশাতের কর্তৃপক্ষ যাঁদও তাঁহাকে তাঁহার প্রস্তাব 
কার্যে পাঁরণত করিবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন, তথাপি এখন তাঁহার মনে যেন কেমন একটা 
সন্দেহ জন্মিল। তান এ সম্বন্ধে বাঁলয়াছেন, শবলাতের কর্তৃপক্ষ আমাকে উপস্থিত 
বিষয়ে সমগ্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন বটে, ন্তু আমি জানিতে পারিয়াছি যে, দিল্লীর 
ভূপতি সম্বন্ধে আমি যে প্রস্তাব কাঁরয়া'ছলাম, তাহ অনেক দরদশর্ণ ও ভারতের 
অবন্থাভিজ্ঞ রাজপুরুষের অনুমোদিত হয় নাই। এখন যাঁদও আমার পূর্বসঙ্কজ্প 
দঢতর রহিয়াছে, তথাঁপ যখন এই সকল দূরদর্শী রাজপুরুষ বিরুদ্ধমত প্রকাশ 
কাঁরয়াছেন, তখন আমি উপস্থিত 'বিষয় শীঘ্র শণঘ্র সম্পন্ন কারবার কোনো প্রয়োজন 
দেখতেছি না।, এইর্পে টুকর-প্রমুখ অভিজ্ঞ 1ডরেকইরের গুরুতর আপাতত দেখিরা 
লর্ড ডালহৌসী আপাততঃ নিরভ্ত হইলেন। তিনি তাড়াতাঁড় যে রাজনশীত-বরুদ্ধ 
কার্য-সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা আপাততঃ স্থাগত রহিল। ডালহোৌসন ইহার 
মধ্যে মান্ত্রসভার সভ্যাদগের মত জা।নতে উদ্যত হইলেন । 

যখন দিল্লীর রাজপ্রাসাদ ও রাজ[সংহাসন লইয়া তকণীবতর্ক হইতোঁছল, তখন বদ্ধ 
বাহাদুর শাহ আপনার প্রিয়তমা মহিষ জদন্নত মহলের সবিশেষ অনুরোধে ফকির 
উদ্দীনের 'বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করেন । পুঝে উন্ত হইয়াছে, জীমত্ মহলের জোয়ান 
বখত্ নামে একাট পুত্র 'ছিল। এই রাজকুমারের বয়স এখন এগার বংসর হইয়া ছল। 
জীল্রত্ মহলের একান্ত ইঞ্ঘা ছিল যে, জোয়ান বখত্ বাহাদুর শাহের চ্ছলে দিলর 
রাজসিংহাসনে উপাবস্ট হয়। অভনম্টসাদ্ধর জন্য তিনি বুদ্ধ ভূপাতিকে আপনার 
মতানসারে কার্য করতে অনুরোধ করেন। বাহাদুর শাহ মাহষার কথামতো ফকির 
উদ্দীনের সম্বন্ধে এই আপাতত উপস্থিত করেন যে, তাঁহার বংশে নিয়ম আছে, যাঁদ 
রাজকুমারদিগের মধ্যে কাহারো কোনোরূপ অঙ্চ্ছেদ হয়, তাহা হইলে তাহার রাজনিংহাসন 
প্রাপ্তর কোনো আধিকার থাকে না। ফাকর উদ্বীনের ত্বকঙ্ছেদ হইয়াছে, সুতরাং 
রাজনিংহাসনে তাঁহার কোনোও আধিকার নাই । দিল্লীর পবতন সগ্পটগণের ত্বকচ্ছেদ 
হয় নাই।* বুদ্ধ বাহাদুরের এই আপাতত গবর্নর জেনেরলের গোচর হইল । কিন্তু 

* বাহাদুর শাহের আপাঁত্তর মূল ছিল। হ:মায়ুনের পর দিল্লীর সম্াটগণের কাহারো 

ত্বকচ্ছেদ হয় নাই। আকবর শাহ হইতে এই প্রথা চলিয়া আমসিতোছল। তবে 
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লর্ড ডালহোসী কোনোরণ্ে চূড়ান্ত আদেশ দিলেন না। তিনি কেবল সুযোগ প্রতীক্ষা 
কাঁরতেছিলেন। কির্ূপে বিনা গোলযোগে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, তাঁহার 
কেবল সেই দিকে নজর ছিল। তিনি ফকির উদ্দীনকেই বাহাদহর শাহের উত্তরাধিকারী 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । যেহেতু, ফাঁকর উদ্দিন বয়োজ্যেষ্ঠ, আঁধিকম্তু ইংরেজ 
সমাজের অনুরন্ত। এই ইংরেজাপ্রয় রাজকুমারকে সিংহাসন দিলে লড ডালহৌসণ 
অনায়াসে ইহাকে আপনাদের নিদিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ করিয়া অভখন্ট বিষয়ে কৃতকার্য 
হইতে পারিবেন। সুতরাং তিনি বন্ধে বাহাদুরের আপাতত শুনিয়া আপাততঃ কোনো 
উত্তর দিলেন না। 

এদিকে গবর্নর জেনেরলের মদ্বিসভার সদস্যগণ উপস্থিত বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত 

আকবরের পূর্ববতণ সম্রাটেরা ত্বকচ্ছেদ প্রথার অনুবতাঁ হইতেন বটে, কিন্তু আকবর 

শাহের সময় হইতে উহা মোগল-রাজবংশের মধ্য লোপ হয়। এ সম্বন্ধে মৌলবণ 
সৈয়দ আহ'মণ 1সপাহীষুদ্ধের ইতিহাস-প্রণেতা কে সাহেবকে এইরূপ 'লাখিয়াছেন-- 

তৈনঃরের সময় হইতে যোগল-বংশের কাহারো ত্বকচ্ছেদ হইলে 'তানি যে সিংহাসন 
পাইঙেন না, ইহা ঠিক নহে। তৈমুর হইতে হুমায়ুন পর্যন্ত সকল মোগল সম্রাটেরই 
ত্বকচ্ছুদ হইমাছিল। পরে এই সকল কারণে উত্ত প্রথার লোপ হয়__ 

যখন আকবরের জন্ম হয়, তখন তাঁহার পিতা হুমায়ূন শের শাহের সাহত যুশ্ে 
গরাঁজিত হইয়া পারস্যে অবাচ্থীতি করিতোছিলেন । এই সমষে হমায়ুন এরুপ 
দ7শাগ্রন্ত হইয়াছিলেন যে, তান নবঙ্গাত পাত্রের ত্বকচ্ছেদ কারবার ভুষোগ প্রাপ্ত 
হন নাই । যখন হমায়ুন দিল্লগর সিংহাসন পুনরাধকার করেন, তখন আকবরের 
বস ১২ বৎসর, সুতরাং ত্বকন্ছেদের সময় অতত হইয়াছিল । রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তর 
প্রায় ছয় মাসের মধ্যেই হমায়নের মৃত্যু হয় । বুতরাংমুসলমান সম্প্রদায়ও এ সম্বন্ধে 

কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করেন নাই। ইহ্যদগণ যেমন এই প্রথা অবশ্যপালনগয় ও 

আঁতপ্রয়োজনীয় বাঁলম্না মনে করেন, মুসলমানগণ তেমন করেন না। 

আকবর হিন্দুঠদগের সাঁহত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন । মোগল-রাজবংশে 
অনেক হিন্দু রাজকুমারণর বিবাহ হয় । ইহাতে অনেক 1হম্দু-আচার ও হিন্দুরীতি 
মোগল-বংশে প্রবিষ্ট হয়। এই 'বিবাহে হিন্দ, রাজকুমারী 'দগগের যে সকল পৃযত্রসম্তান 
ভূমিষ্ঠ হয়, হিম্দুধানুসারে তাহাদের ত্বকচ্ছেদ রাঁহত হইয়া যার। কিছুকাল মধ্যে 
হন্পুরশীত মোগল-সম্াটবংশে এরূপ বদ্ধমূল হয় যে উত্ত প্রথা সমূলে বিনন্ট হইয়া 
যায়। কোনো শারশীরক কারণে ফকির উদ্দগনের ত্বকচ্ছেদ হয় না। কিন্তু 
ইহাতে তাঁহার 'সিংহাসন-প্রাপ্ির কোনো প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতে পারে না। 
বাহাদুর শাহ তাঁহাব মহিষীর ক্রীড়াপুগ্তলস্বরূপ ছিলেন। এই মহিষী ফকির 
উদ্দখনের 1িসংহাস-প্রাঞ্থুর বিরুন্থ এইরূপ অলীক আপান্ত উপস্থিত করেন।, 
17) ১০1০) 71/21/9411, 41996719156 17. 683-- 86. 

জপন্লিত- মহল অভগঘ্ট।সদ্ধির জন্য যেরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
তাহাতে তাঁহার তণক্ষঃবৃদ্ধির পাঁরচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ফকির উদ্দীন 
তাঁহার গর্ভজাত সন্তান হইলে 'তাঁন কখনো এই কৌশল অবলঘ্বন কাঁরতেন না । 
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প্রকাশ করিতে লাগিলেন ৷ মন্বিসভায় তিনজন সভ্য (স্যার ফ্রেডাঁরক কার, স্যার জন 
লিটংলার ও জন লোইস ) ছিলেন। স্যার ফেডারিক কার বাললেন, বাহাদুর শাহের 
যেরূপ বয়স হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু সময় অধিক দূরব্তাঁ নহে । ভূপাঁতির মৃত্যু 
হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীর সাঁহত দিল্লশর রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করার সম্বষ্ধে 
স্ুবিধামতো বন্দোবস্ত করা যাইবে । সেনাপাতি লিট-লারের মতে উপাগ্িত প্রস্তাব সঙ্গত 
বলিয়া বোধ হইল না। তাঁহাব 'ি*বাস যে, ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় মোগল- 
রাজবংশের সাতিশয় সম্মান কাঁরয়া থাকে। এখন এই বংশের কোনোরূপ অবমাননা 
করিলে তাহারা সকলেই বিরন্ত ও উত্তোঁজত হইয়া উঠিবে। এজন্য তাঁহার মতে উপাস্থিত 
বিষয়ে ধীরভাবে কিছ-কাল প্রতীক্ষা করা উচিত। ভূপাতিকে বলপূর্ক ছ্থানাস্তীরত না 
করিয়া ধাঁরে ধারে তাঁহার মত লইয়া তাঁহাকে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া কর্তব্য । কিন্তু 
সিবিল কমণচারী লোইস, সেনাপাঁত 'লিট:লারের এই কথায় উপহাস কাঁরয়া বলেন যে, 
ভারতবষে র মুসলমানগণ যে দিল্লীর ভূপতির অনুরস্ত ইহাতে 'তাঁন বি*বাস করেন না। 
যঁদি মুসলমান সম্প্রদায় মোগল ভূপতির প্রাত অনুরাগ প্রদর্শন করে তাহা হইলে যত 
শীঘ্র ভূপাতিকে “সম্রাট” উপাধিতে বণ্িত ও স্থানাস্তারত করা যায় ততই ভাল। 

মান্ত্রসভার সভ্যগণ এইরুপে আপনাদের মত প্রকাশ কারলেন। অবশেষে স্থির 
হইল যে, দিল্লনর বর্তমান ভূপাতির মৃত্যু পর্যন্ত উপস্থিত বিষয়ে কিছ করা হইবে না। 
বাহাদূর শাহের মৃত্য হইলে ফকির উদ্দীনকে রাজপদ গ্রহণের যোগ্য বলিয়া স্ববকার 
করা যাইবে। কিন্তু তাঁহার আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকাতে তাঁহার নিকট হইতে 
কোম্পানির অভনষ্ট বিষয়ে লাভের শ্বিধা দেখিতে হইবে । তাঁহাকে রাজপ্রাসাদ 
পঁরিতাগ করিয়া কৃতবে বাস কবার জন্য প্রলোভন দেওয়া হইবে। আবশ্যক হইলে এই 
উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কিছু আতরিন্ত বৃত্তি দেওয়ারও বন্দোবস্ত করা যাইবে । মান্বি- 
সভার এই শেষ মীনাংসা বিলাতেব কর্তৃপক্ষকে জানান হইল। কর্তৃপক্ষ উহার 
অনুমোদন করিয়া গবন“র জেনেরলকে পন্র লাখিলেন। 

ল্” ডালহোসা যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত 
হইয়াছে, তখন তান গবনমেন্টের অভিপ্রায় ফ'কব উদ্দঈনকে গোপনে জানাইবার জন্য 
দিল্ললর এজেণ্ট স্যার টমাস মেটকাফ (কোনো কোনো মতে থিওফিলাশ ) সাহেবকে 
আদেশ দিলেন । আঁবলম্বে ফকির উদ্দীনের সাঁহত এজেন্টের সাক্ষাৎ হইল। এজেণ্ট 
গবর্নমেণ্টের অভিপ্রায় জানাইলেন । ফকিব টদ্দীন গবনমেন্টের প্রস্তাবে অসম্মতি 
প্রকাশ কাঁরলেন না; তবে এই মাত্র বলিলেন যে, তাঁহার রাজকীয় উপাধি পর্ববং 
থাঁকলে তানি গবণ/মেণ্টের গ্র্তাব অন:সাবে দিল্লীর রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ কারিয়া কৃতব 
নামক স্থানে যাইতে প্রস্তুত আছেন। ফাঁকর উদ্দন যে এত সহজে গবনমেণ্টের 
্রপ্তাবে সম্মতি প্রকাশ ক'রবেন, ব্রিটিশ এজেন্ট তাহা পূর্বে কখনো ভাবেন নাই। 
এখন অতি সহজে উপদ্ছিত বিষয়ের মীমাংসা হইল দেখিয়া তিনি মনে মনে বড় সন্তুষ্ট 
হইলেন। সেই সময় একখানি অঙ্গীকারপন্ত প্রস্ভুত হইল। ফাঁকর উদ্দীন এই 
অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর কারলেন। উপাচ্ছিত বিষয় যে যথানিয়মে সম্পন্ন হইল, তাহার 
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প্রমাণ জন্য কয়েকজন সাক্ষণর নামও উহাতে হ্ছান পাইল। এইর্ূপে গোপনে গোপনে 
ব্রিটিশ এজেপ্ট আপনাদের অনুকূল অঙ্গীকারপন্ত্রে ফকির উদ্দীনের স্বাক্ষর করিয়া 
লইলেন, গোপনে গোপনে গবনমেন্ট আপনার অভিপ্রায় 'সাদ্ধর সমন্ত আয়োজন 
কাঁরলেন। অঙ্গণকারপন্র যথানিয়মে মোহর করা হইল । জুতরাং উহা গবন“মেন্টের 
চিরপোধিত কামনা পূর্ণ করার একথানি প্রধান দলিল হইয়া উঠিল । কাজ শেষ হইয়া 
গেল । ফির উদ্দশন রেসিডেণ্টের নিকট বিদায় লইয়া আবাস-গহে প্রত্যাগত হইলেন। 

অতি সহজে বাহাদুর সাহের উত্তরাধিকারীকে আপনাদের অভনন্ট-বিষয় সম্পাদনে 
অঙ্গীকারবদ্ধ করাতে গবন“মেণ্ট সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু যান অঙ্গীকার-বদ্ধ 
হইলেন, তাঁহার কিছ-মান্ত সন্তোষ জান্মল না। পর্বপুর্ষাগত রাজপ্রাসাদ পারত্যাগ্রকরা 
[তানি যার-পর-নাই অপমানের বিষয় মনে কারয়াছিলেন। আপনাদের এই প্রাসাদ 
পাঁরতাগ করিয়া স্থানান্তরে নিবসিত হইলে যে, আত্মমযর্দার ক্ষত হইবে, তাহাও 

তাঁহার হুদয়ঙ্গম হইয়াছিল । কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের আঁভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কার্যকরা 
তাঁহার ক্ষমতায়ত্ত 'ছিন না। রেসিডেণ্ট খন তাঁহাকে পণড়াপীড়ি কারতে লাগিলেন, 
ভখন তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া যার-পর-নাই ঘৃণা ও বিরাগের সহিত অঙ্গীকারপন্রে 

স্বাক্ষর করেন । এই ঘৃণা ও বিরাগ তাঁহার হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই। উহার 
তর আবেগে তান কাতর হইলেন। পিতার উত্তরাধকারণ হওয়ার জন্য তাঁহার 
কিছ্সাত্র আহ্লাদের আবিভার্ব হইল না। অনুশোচনার প্রবল আঘাতে এই আহ্লাদ 
সমূলে 'বিনম্ট হইয়া গেল । 

[রিটিশ রেসিডেন্ট ও ফাঁকর উদ্দশীনেব মধ্যে উপস্থিত মঈমাংসা গোপনে হইলেও উহা 
দীর্ঘকাল বুদ্ধ ভূপাঁত ও তাঁহার মহিষীর অবিদিত রহিল না। জীন্নত্ মহল আপনাদের 
গৌরবেব ক্ষাতিকর অঙ্গীকারের কথা শিয়া নড় বিরন্ত হইলেন। যুগপৎ ক্ষোভ, 

অভিমান ও বিরাগেব তবঙ্গে তাঁহার ল্গদয় আন্দোলিত করিতে লাগিল। তিনি দুঃসহ 
মনোযাতনায় অধর হইয়া গ্রাতি মুহূর্তে অবশঃভ্তাবব অধঃপতনের বিন্গীষকা দেখিতে 
লাগিলেন। 

বদ্ধ বাহাদুর শাহ অভীম্ট 'বিষষে ভগ্মোংসাহ হইলেন বটে; কিম্তু একেবারে হতাশ 
হইলেন না। তিন এখনো আপনার কনিষ্ঠ পনত্রকে সিংহাসন দিবার নিমিত্ত ব্রিটিশ 
গবন“মেন্টকে অন্যরোধ করিতে লাগিলেন । তাঁহার আশা ছিল যে, আপনার প্রিয়তমা 
মাহষীর যত্ে এক সময়ে জোয়ান বখতের অদ-্ট প্রসন্ন হইবে । তিনি যের্প জরাজীণ" 
হইয়াছলেন, তাহাতে সর্বদাই মৃত্যু সময় আতি নিকটবতর্দ ভাবিতেন। কিন্তু তিনি 
যাহা ভাবিম্নাছলেন, ঘটনাচক্ষে তাহার বৈপরীত্য ঘঁটিল। বদ্ধ বাহাদুর জশীবত 
রহিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের প্রাতিদ্বণ্বী ফকির উদ্দীন লোকাস্তারত হইলেন। খ্রীঃ 
১৮৫৬ অন্দের ১০ই জুলাই এই ঘটনা হয়। অসময়ে অতার্কতভাবে ফকির উদ্দীনের 

প্রাণবায়ু বাহগ্গত হয় । অনেকে সন্দেহ করেন, বিষ-প্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ।* 

এইদিনের রাজপ্রাসাদের দৈনন্দিন. 'লাঁপতে এইরূপ লিখিত আছে,_-রাজকুমার 
ক্ষুধাত* হওয়াতে ভাবেন যে, খালি পেটে থাকিলে পিত্ত বৃদ্ধি হইতে পারে। 
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মৃত্যু সময় আসন্ন হইলে 'দিল্ল*বরের চাকংসক আসান ল্লা তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। 
[কিন্তু এই সময়ে তাঁহার প্রদত্ত গঁষধধ কোনো কাযঁকব হয় নাই । 'কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই 
ফ[কর উদ্পখনের প্রাসাদ মমণভেদী রোদন-ধৰবনিতে পদ্ণ হয় । ইহার 'কিছ।কাল পরেই 
রাজপ্রাসাদে বধ ভূপাঁতির নিকটে তাঁহার প.ঘরেব মত্য-সংবাদ পেশছে। 

বৃদ্ধ বাহার শাহ মাহষীর পরামর্শে ফাঁকর উদ্দনের পাঁরিবর্তে জোয়ান খখত:কে 
রাজ্যাধকারী কারতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন বটে, কল্তু ফাঁক ডীঁদ্দনের প্রীতি কখনও 
স্হশন্য হন নাই। এখন পরন্রের মৃত্য-সংবাদে তান অধীন হইয়া শোকপ্রকাশ কাঁরতে 
লাগিলেন । জীন্নত্ মহল তাঁহাকে সান্ত্বনা কারতে সবশেষ চেষ্টা করেন। রুমে 
শোকের আবেগ মন্দঈভূত হয়। জীল্নত মহলের উৎসাহে বুদ্ধ ভূপতি ক্রমে আবার 
গোয়ান বখতের পক্ষ সমর্থনে উদ্যত হন। ফাঁকর উদ্দীনের মৃত্যুর পরাদন যখন 
বটিশ এদেপ্ট রাজপ্রাসাদে আগমন করেন, তখন বাহাদুর শাহ জোয়ান বখত্কে 
আপনার সিংহাসন 'দিশার প্রস্তাব করিতে বিমুখ হন নাই । ইহার পরাদন আর এক- 
জঁন প্রাতিদন্দ্রীী ঘটনাস্থলে উপনঈত হন, এই প্রাতদ্বন্দ্বীর নাম মির্জা কোরেস। উপস্থিত 
সময়ে, ইনিই বাহাদুর শাহের পাত্রাদগের মধ্যে জ্যেক্ঠ ছিলেন । মিজাঁ কোরেসং 
আপনার আধকার অব্যাহত রাখবার জন্য দিল্লশব 'ভ্িটিশ রোসিডেন্টের নিকট একখানি 
আবেদন-পন্র সমপণ করেন । এই আবেদনে 'তাঁন উল্লেখ করেন_-বদ্ধ পিতা জোয়ান: 
বখতের পক্ষ প্রবল কাঁববার জন্য তাঁগার প্রাতিদ্বন্ী_.অথধি আমার ভ্রাতাদিগকে 
কোনোরূপ আপাত উত্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বুদ্ধ পিতার উপর আমার 
যথোচিত ভান্ডি ও শ্রদ্ধা আছে । তাঁহার যে-কোনো আদেশ পালনে, আমি সবর্দা প্রস্তুত 
রাহিয়াছ | 1কন্ভ্র দৌপ্ত মহলের পরামর্শে ষখন তিনি আমার আঁধকার নম্ট করিতে 
উদাত হইয়াছেন, তখন আ'ম বাধ্য হইয়া ইংরেজ গবরন্নমেণ্টের নিকট আবেদন 
কাঁরতোছ। আমার আশা যে, এই আদবদনের বিষয়ে অপক্ষপাতে বিচার করা হইবে । 
আগ এখন শা্ক্মাবাণগেব মধো বয়োজোষ্ট । এতগ্যতীত আমি মক্কাতগথে গিয়াছি 
সমস্ত কোরাণ আগার মৃখস্ছ রাহয়াছে, সাক্ষাৎ হইলে, আমার অন্যান্য গৃণও আপনার 
গোচর হইবে ।? 

এজন্য তান তরকাদ্রির সহিত কিছ: বাটি ভোজন করেন । তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাঁমি 
হইতে থাকে । অনবরত বমনপ্রযন্ত তিনি বড দুর্ল হইয়া পড়েন । তাঁহাকে 
শোগ-মন্ড বাববান জন্য সবিশেষ চেস্টা করা হয়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। 
হাঁকম আসানূলা যে ওষধের ব্যবস্থা কবেন, তাহাতেও কোনোও উপকার দেখা যায় 
নাই। ছয়টাব সময়ে যুবরাজের আঁন্তমকাল উপাহ্থত হয়। মুহূর্তকাল পরেই 
যুবরাঞ্জের প্রাসাদে রোদনধ্যান শুনা যাইতে থাকে। কিছুকাল মধ্যেই তাহার 
মৃত্যু-সংবাদ সম্রাটের নিকট উপক্থিত হয়। সম্্াট গভনর শোক প্রকাশ করেন। 
জগন্বত মহল তাঁহাকে মান্ত্বনা কারতে থাকেন 1৮60০, 96172 710৮ 791 17, 
1. 26 71915 
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এই সময়ে, লড" কানিঙ- গবর্নর জেনেরলের পদে প্রাতীষ্ঠত ছিলেন৷ রাজ্যশাসন- 
জন্য আঁভনব মাম্ত্রসভা সংগঠিত হইয়াছল। এখন এই অভিনব গবর্নর জেনেরল ও 
অভিনব মন্ষ্বিসভার নিকট দিল্লীর রাজ-বংশের বিষয় উপচ্ছথিত হইল । লড“ কানিঙ- 
অন্পাদন মাত্র ভারতবর্ষে পদাপ“ণ করিয়াছিলেন ভারতের আভ্যন্তরণণ বিষয় তাঁহার 
সম্যক পারজ্ঞাত হয় নাই, ভারতবাসাঁদিগের চিরন্তন আচার, ব্যবহার ও সামাজিক 
প্রথাও 'তাঁন ভালর্পে ব্াঝয়া উঠিতে পারেন নাই । 'দিলশীর রাজ-বংশের বিষয় তাঁহার 
নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি পূর্ববতরঁ গবর্নর জেনেরল ও তাঁহার মন্বিগণের সমস্ত 
মন্তব্যলাপ পড়েন। লর্ড ডালহৌসী, 'দিল্লর রাজপ্রাসাদ কোম্পানির আঁধকারভুন্ত 
করিতে চ।হিয়াছিলেন । উহা কোম্পানির সামরিক কার্ষের জন্য ব্যবহৃত হয়, ইহাই 
তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। অভিনব গবন“র জেনেরল এখন লড* ডালহৌশর মতেরই 
অনুমোদন করিলেন । এ সম্বন্ধে লর্ড ডালহৌসী যে-সকল যুক্তি দেখাইয়া 'গিয়া- 
ছিলেন, তাহাই তাঁহার নিকট সমণীচন বোধ হইল। 

দিল্লশর রাজপ্রাসাদ আঁধকার করা উচিত বটে, কিন্তু 'দিল্লশর ভূপতির সধ্বন্ধে কি 
করা কত“ব্য, লর্ভ ক্যাঁনঙ- তাহা ভাবিতে লাগিলেন । পূর্বে উন্ত হইয়াছে যে, 
[তান অল্প 'দিন মাত্র এ দেশে পদাপর্ণ কারয়াছিলেন। যে কয়েক মাস হইল, 
আপিয়াছিলেন, সে কয়েক মাস কলিকাতার বহিভ্শগে গমন করেন নাই । সুতরাং 
এ সম্বন্ধে পূর্ব গবর্নর জেনেরল যাহা নিদেশ করিয়া গিয়াছিলেন, এখন তাহাই 
তাঁহার অন্ধকারময় পথের আলোক-স্বরূপ হইল। তিন কহিলেন,__পদল্লধর 
রাজ-বংশের প্রায় সমস্ত অধিকার একে একে স্খলিত হইয়াছে । এখন যাহা কিছু 
অবশিষ্ট আছে তাহাও নষ্ট করা কিছুই দুরূহ নয়। এখন বাহাদুর শাহের মৃত্যুর 
পর অনায়াসে তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের “রাজা” উপাধি লোপ করা যাইতে পারে। 
গবর্নর জেনেরল ও প্রধান সেনাপাঁত দিল্লীর ভূপতিকে যে নজর দিতেন, তাহা বন্ধ করা 
হইয়াছে, 'দিল্ল*বরের নামে মুদ্রা আঙ্কত হইত, এখন সে প্রথাও রাহত হইয়া 'গিয়াছে। 
গবন“র জেনেরলের মোহরে এখন আর দিল্লী*বরের নিকট অধীনতা-প্রকাশের কোনো 
চিহ্ন থাকে না। ভারতের রাজগণকেও এইরূপ মোহর বাবহার কাঁরতে নিষেধ করা 
হইয়াছে । ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট আপনাদের প্রভু-শাস্তর সম্মান-রক্ষার জন্য এইরূপ 
আনুগত্য ত্বীকারে নিরগ্ত হইয়াছেন। নজর প্রভাতি রহিত করার সম্বন্ধে যে য্স্তি 
আছে, রাঙ্জা উপাধির উচ্ছেদের সববন্ধেও সেই য্যান্ত খাটিতে পারে । এখন মিজণ 
মহম্মদ কোরেস দিল্লশ*্বরের উত্তরাধিকারী ; 'ব্রটিশ গবর্নমেন্ট ইহার অধিকার রক্ষায় 
প্রস্তুত আছেন । মহম্নদ কোরেসের রাজা উপাধর উপর কোনো দাঁব নাই। হাঁন 
কখনও আপনার বংশে রাজকীনন ক্ষমতার পর্ণ বিকাশ দেখেন নাই |” গবনর 
জেনেরলের এই আভমত তাঁহার মান্ব্ুগণের অনুমোদিত হইল। অবিলদ্বে দিল্লগর 
[রাটশ এজেন্ট মেট কাফ- সাহেবকে উপাচ্থৃত বিষয়ে এইভাবে কাধ" করিবার উপদেশ 
দেওয়া গেল-_- 

প্রথম | যাদ দিল্লীর সম্পাটের পন্পের উত্তর দেওয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এজেণ্ট 
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সম্রাটকে জানাইবেন যে গবর্নর জেনেরল জোয়ান :বখতকে রাজবংশের উত্তরাধিকার 
বাঁলয়া স্বীকার কারতে সম্মত নহেন। 

দ্বিতীয় । ফকির উদ্দীনের সাহত যে নিয়ম হইয়াছিল, £সেই/নিয়মে মিজণ মহম্মদ 
কোরেস দিল্লীর রাজসম্পাত্তি আধকার কারতে পারিবেন না। বাহাদুর শাহ যতাঁদন 
জর্গীবত থাকিবেন, ততাঁদন উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সম্রাট বা ভাঁহার বংশের কাহারও 
মাহত কোনো পন্র লেখালোঁখ হইবে না। 

তৃতীয়। সম্রাটের মৃত্যু হইলে, গবনমমেণ্ট মিজর্ মহ"্মদ কোরেসকে বংশের 
প্রধান ব্যান্ত বালয়া স্বীকার কারবেন। এ সম্বন্ধে ফকির উদ্দনের সাঁহত যে-সকল 
নিয়ম হইয়াছিল, প্রায় তৎসমপ্তই বলব, থাকবে, কেবল “রাজা” পাঁরবর্তে দ্জা কোরেস- 
“শাহজাদা” উপাধিতে 'বশোধত হইবেন। কিন্তু? গবর্নমেণ্ট কোনোর.প লেখাপড়া ' 
কাঁরয়া, কোনোরূপ অঙ্গকারে আবদ্ধ হইয়া বা আতীঁরন্ত বন দিয় এই উপাধি দিতে 
প্রস্তুত হইবেন না। 

চতুর্থ। ভাবিষ্যতে যাঁহাকে উত্তরাধকারস বাঁলয়া স্বীকাব করা যাইতে পারে, 
রাজপ্রাসাদে রাজ-বংশের এমন কত ব্যন্তি অবস্থিতি কারতেছেন, তাহার তালিকা দিতে 
হইবে। পুত্রই হউক বা পোন্রই হউক, কত ব্যান্তকে এই আঁধকার বাত'তে পারে, 
তাহারও বিবরণ দিতে হইবে। কিন্তু পূুর্ববত্ণ ভূপাতির কোনো দূরুতর আত্মীয়কে 
ইহার মধ্যে ধরা হইবে না। 

পণ্ুম | দিল্লীর রাজবংশের এখন যে বাত্তি নির্ধারিত আছে, শাহজাদাকে তাহা 

হইতে মাসে ১৫ হাজার টাকা দেওয়া যাইবে |, 
দঃ ১৮৫৬ অন্ধের শেষে ল কানিঙ্ 'দলশীর মোগল-বংশের সম্বন্ধে এইরূপ 

রাজনগাতর পারচয় দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দুঃখের সহিত বাঁলতে হইতেছে যে, 
এই রাজনশীতি তাঁহার উদারতা ও মহত্ব পূ্ণমান্রায় রক্ষা করে নাই। লর্ড কানিঙ 
উপাচ্ছিত বষয় আপনার চক্ষে দেখেন নাই, আপনার হৃদয়ে অনুভব করেন নাই, এবং 
আপনার মতেও মিলাইয়া লন নাই। লড* ডালহোৌসী যাহা কহিয়া গিয়াছিলেন, যাহা 
কাঁরতে উদ্যত হইয়াছলেন, লর্ড কানিও এ দেশে আসিয়া তাহাই কাহিয়া, তাহাই 
শেষ করেন। এ বিষয়ে ডালহৌসনর ধারণার সাঁহত তাঁহার ধারণা এক হইয়াছিল; 
ডালহোৌসণর হৃদয়ের সাঁহত তাঁহার হৃদয় মিশিয়া 'গিয়াছিল; এবং ডালহৌসীর আঁভমত্তের 
সাঁহত তাঁহার অভিমত এক শ্রেণীতে সমাবোশত হইয়াছিল। তানি ভারতবাসীর চক্ষে 
দেখেন নাই, এবং ভারতবাসণর হদয়েও অনুভব করেন নাই । এই সময়ে ভারতবাসীর 
সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বা দূরদর্শিতা ছিল না, তাঁহার জ্ঞান এ সময়ে কেবল ভারতের 
[ব্রটিশ রাজধানগতেই আবদ্ধ ছিল, সুতরাং তিনি ভারতবাসীদগের ধারণা বা অনুভূতির 
বিষয় কিছুই জানতে পারেন নাই। ভারতবাসী তাহাদের প্রাচীন রাজ-বংশের 
প্রত কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করে, প্রাচীন রাজ্যাধিপাতিকে তাহার পূর্বতন স্বত্ব হইতে 
বিচ্যুত দেখিলে কিরূপ মর্শীহত হয়, তাহা তিনি অনুধাবন করেন নাই। দিল্লীর 
মোগল-বংশ যে, সমস্ত ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ে--সমন্ভ ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ও 
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প্রীতির কেন্দ্রস্বরূপ ছিল, তাহা তিন বুঝিতে পারেন নাই । লড" কানিও- উপস্থিত 
বিষয়ে ল্ ডালহৌসীর ছন্দানুবতর্ণ হইয়া সঙ্কীণ" রাজনীতির পরিচয় দিয়াছিলেন। 

'ব্রাটশ গবরন্মেন্টুর শেষ সিথ্ধান্ত যখন জীন্নত- মহলের গোচর হয়, তখন তাঁন 
নাতিশয় ক্ষুন্ধ হইয়া উঠেন। যাহার কিছুমান আত্মাদর বা আত্মসম্মান আছে, 
[তিনি কখনো অবলশলাকুমে আপনার সমস্ত সম্মান বা আধকারে জলাঞ্ল দিতে প্রস্তুত 
হন না। জীন্নত্ মহলের আত্মসম্মানবোধ ছল, আত্মাদর পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ 
পাইয়াছিল। তিন যখন শহানলেন যে তাঁহার বংশের চিরন্তন উপা?ধ ভাঁবষাতে অনস্ত- 
অতাঁত কাল-সাগরের গভে নিমজ্জিত হইবে ; তাঁহারা পুরুষানুক্মে যে প্রাসাদে 
অবাদ্থাত কারভোছলেন, যে প্রাসাদ তাঁহাদের প:বতভিন গৌরব ও পৃবভিন ম।হনার চিহ্ন 
সাধারণের মধ্যে অক্ষুপ্ন রাখিয়াছল, সে প্রাসাদ বণিক: কোম্পানির অধিকৃত হইবে, তখন 
তনিচ্ছির থা।কতে পাঁরপেন না। ক্ষোভে আভমানে তাহার ধরতা 'বদ্যুত হইল। 
ইহার উপর, ।প্রতম পুত্র জোয়ান বখত্ উত্তরা'ধকারী ধাঁণগা স্বীকৃত না হওয়াতে 
(তন মমণ্জবালায় কাতর হইলেন । দুঃসহ যাতনায় তাঁহার হৃদয়গ্রান্থ বিচ্ছিন্ন হইতে 
লাগল, !কন্তু এ অবস্থাতেও তান একেবারে হতাশ হন নাই, এ অবস্থাতেও তাঁহার 
হদয়গত বাসনা একবারে বল হইয়া যায় নাই। ফকাঁর উদ্দীন খন আপনাদের 
চরন্তন স'মানে বিসজজন দেন, তখন ভিন সাতিশন 'বরান্ত প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। 
শেষে মজা মহম্নদ কোরেস কে যখন ভত্তরাধিকাবাী বাঁনয়া স্রীকার ক'রয়া গবনমেণ্ট 
মোগল-বংশের সমন্ত সম্মান ?শঃশোষিত করিবার প্রস্তাব কবেন, এবং যখন জোয়ান বখত: 
গবনমেণ্টের (নিক উপ্পোক্ষত হন, তখন তাঁধার মান।সক যাতনা তীব্রতর হইয়া 
উঠে । বুদ্ধ বাহাদুর শাহের 'স্থর তা ছল না, তেদ।স্বতা 1ছণ না, এবং আত্মসম্মান 
রক্ষার জন্য সবশেষ চেষ্টাও ছিল না। তিন ভাবতেন যে, গবনদেপ্ট তাঁহার 
উপাঁধ বা অবাশম্ট স'মানের উপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ ক।রবেন না।  ভাঁহার মৃত্যুর 

পর তদশয় উত্তরা'ধকারখর সম্বন্ধে গবননেন্টের যাহা ই'ছা হয়, তাহাই কাঁরতে পারেন ; 
এ বিষয়ে গবন“মেন্টের ইচ্ছার 1ববদ্ধ কার্থকরা তাঁহান ক্ষমতায়ন্ত শয়। এ সময়ে 
গবনমেণ্টকে আাপনার বংশের গ্রাতি অনগগ্রহ প্রদর্শনে প্রবাতিত কারতে পারেন” তাঁহার 
এমন সামর্থযও নাই; সুতরাং '্তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না রাখরা বর্তমান 
অবন্থাতেই সন্তুষ্ট (ছিলেন । কন্তু জীবিত মহল দ্ধ স্বামীর ন্যার বর্তনান 'ব্যিয়ে 
পবিতুষ্ট থাকেন নাই। সময় তাহার তেজস্বতা-হরণে সনর্থ হয় নাই, বরসও তাঁহার 
দঢ়তা বিচলিত কাঁরতে সমর্থ হয় নাই। তিন পূর্ণ যুবতা ছিলেন । যৌবনের 
পূণবিস্থায় যেরূপ সামর্থ7, দৃঢ়তা ও তেঙ্গাস্বভার সণ্টার হয়, জীল্নত্ মহল তাহার 

কোনো অভাব ছিল না। যৌবনের সাঁহত তাঁহার তেজীস্বতার সণ্চার হইয়া ছল, এবং 
সৌন্দর্যের সহিত তাঁহার দ:ঢ়ুতা বিকাশ পাইয়া।ছল। 1তাঁন সুসময়ের প্রতীক্ষায় 
রাহলেন। তাঁহার আশা ও সঙ্কলপ উভয়ই অটল রহ । তান ভাবলেন, জগতে 
কেহই অমর নহে । তীহার পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী কিছ: দীর্ঘকাল জীবলোকে থাকবেন 
না। এক সময়ে অবশ্য তাহার প্রাণবায়ু বাঁহগ্গতি হইবে, হয়ত সেই সময়ে প্রিয়তম 
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জোয়ান বখতের অদন্ট প্রসন্ন হইতে পারে। আঁধকন্তু গবর্নমেন্টও কিছু চিরকাল 
এক নীতির অনুবতা হইয়া চলবেন না। সময়ে গবনমেন্টের পূণতিন নখাতিরও 
পরিবর্তন হইতে পারে। সময়ে এই অভিনব নীতির গুণে জোয়ান বখতৃও রাজ 
[িংহাসনে বসিতে পারে । যতাঁদন বুদ্ধ স্বামী জশবিত আছেন, ততাঁদন আশঙ্কার 
কোনোও কারণ নাই । গবন্নমেণ্টের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য, এক সময়ে ভবিষ্যৎ উপায় ছারা 
বিফল করা যাইবে। জীন্নত্ মহল এইরূপ আ*জ্ঞঞ্দয়ে সুসমসেব প্রতীক্ষায় 

' বহিলেন। 
যে রাজকুমারের জন্য বুদ্ধ সম্াট ও তাঁহার মাঁহষী প্রাণপণ করিয়াছিলেন, 

[তাঁন ব্লমে যৌবনে পদার্পণ কাঁরদেন। বয়োবদ্ধির সাঁহত তাঁহার তেজাস্বতা ও 
সাহস বাড়তে লা'গল। তিনি জ্ঞানাজনে, শিক্ষার উংকর্ধ সাধনে, আভিজ্ঞতা 
সংগ্রহে উদাসীন রাহলেন না। কিন্তু ব্রিটিশ গবন“মেন্টের ৬পর তাঁহার যেন কেমন 
একটা বিরাগ জন্মল। এই বিরাগ রূমে ঘনীভূত হইতে লা!গল। জোয়ান- 
বখত: ক্রমে ব্রিটিশ কোম্পানীর ঘোরতর 1বছেষী হইয়া উাঁঠিলেন। 

জোয়ান বখতের এইরূপ ইংরেজ-বিদ্বেষের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে । তাঁহার 
পিতা ও মাতা উভয়েই তাঁহাকে পূর্বপ.রুষাগত রাজ।সংহাসনে প্রতিগিত কারতে 
সাবশেষ চেস্টা পাইয়াছিলেন । 1কন্তু এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই । 'রা)উশ গবনমেন্ট 
তাঁহাকে 1পতার রাজজ-পদধীঁর উত্তরাধকারী করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহার 
আশা 'ছল যে, তিন, পিতার মৃত্যুর পর রাজনসিংহাসনে উপবেশন কারিয়া রাজ- 
সম্মানে গৌরবা।শ্বত হইবেন, ।কন্তু গবনমেন্টের বিচারে সে আশা নিমল হয়। 
এ ক্ষোভ তাঁহার দয় হতে দূর হয় নাই। এ 'বষাদও অমন বিলুপ্ত হয় নাই। 
আশাভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার যে মমান্তক যাতনা হয়, তাহা হইতে ক্রমে গভীর বিদ্বেষের 
সাত্রপাও হইতে থাকে । যাঁহাদের বিচারে তাঁহার আশালতা ছন্ন হইয়াছে, [৩1৭ 
তাহাদিগকে ঘুগপং খ্ণা, বিরাগ ও বিদ্বেষের চক্ষে দৌখতে থাকেন। 

দিল্লীর সগ্রাটের উত্তরা'ধকার-নিণখ্ি-সময়ে জনসাধারণের মধ্যে যে, উত্তেজনা দেখা 
[গয়াছল, তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই । মজা মহম্মদ কোরেস- ও জোয়ান 
বখৃত্, উভয়েই জনপাধারণের সমান আবরের পান্রর ছিলেন। জুতব্রাং ইহাদের 
মধ্যে যাঁনই 'দিল্লশর সিংহাসনে প্রাতীষ্ঠত হউন না কেন, তাহাতে সাধাবণের কোনো 
আপ্াত্ব ছিল না। সাধারণে ইশ্হাদদের একজনের পক্ষ সমর্থনার্থ দলবদ্ধ হয় নাই। 
এ সম্বন্ধে তাহারা উদাসঈন ভাবেরই পরিচয় দিতোছল। সুতরাং জোয়ান বখতের 
স্বপক্ষে সাধারণকে উত্তেজিত করিবার কোনো হেতু ছিল না। কিন্তু দিল্লশীর রাজবংশের 
চিরস্তন স্বত্ব-লোপের প্রপ্কাব হওয়াতে সাধারণের সাতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল*। 

* যখন লর্ড ডালহোসপ দিল্লীর ভূপাঁতর রাজকীয় উপাধির উচ্ছেদ সাধনের প্রস্তাব 
করেন, তখন দিল্লীর মুসলমানগণ ঘোরতর উত্তোজত হইয়া উঠে ।-1%144 
1৫141170710 1176 1711 07 /081/15 ০০071177120 0) 2 /0/17101 £:01107 0/ 116 
*1)2111 00722116+) 1). 7. 
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যে প্রাচীন বংশ এক সময়ে আফগানিস্তানের পার্বত্য প্রদেশ হইতে ভারতের দক্ষিণ 
প্রান্ত পর্যন্ত, আপনার আধিপতা রক্ষা কাঁরয়াছিল, ভারতবর্ষের .সমন্ত অধিবাসী এক 
সময়ে যাহার?অপ্রতিহত প্রভূশান্তির নিকট মগ্তক অবনত রাখিয়াছিল, এখন সেই 
প্রাচীন রাজবংশের অবমাননা সাধারণে সহিতে পারে নাই । মিজ মহম্মদ কোরেস- বা 
জোয়ান বখৃত, এই -উভয়ের প্রাতিদ্"্দ্বতার সাধারণের হৃদয় তরঙ্গায়ত না হইলেও 
সম্রাট-বংশের অবমাননায় চিরন্তন রাজকীয় উপাধি-লোপের আশঙ্কায়, সাধারণে 
বিরস্ত ও উতন্তোজত হইয়া উঠিয়াছল । 

খ্রীঃ ১৮৫৭ অব্দের কয়েক মাস অতাঁত হওয়ার পরে দিল্লশর মহসলমান-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে সাতিশয় উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যায়। পারস্য যুদ্ধের কথা লইয়া সাধারণে নানা- 
কথা নানাভাবে রঞ্জিত ক।রয়া লোকের হৃদয় উত্তেজিত করিয়া তোলে । অনেকেই 
ন।না ইঙ্গিতে ইংরেজদিগের ক্ষমতাবনাশের আভাস 'দিতে থাকে । অনেকেরই বিশ্বাস 
জন্মে, যে ভারতের উত্তর-পাঁশ্চম 'দক হইতে একাঁট মহাশান্ত আবি'ভূত হইয়া ইংরেজ 
শাসন বিপষণ্তভ করিয়া ফোলবে। পারসীকেরা আটকে উপাস্থত হইয়াছে, তাহারা 
বোলান 'গারিসঙ্কট আঁতনব্রম করিয়াছে, এইরূপ নানাকথা বাজারে প্রচারিত হইতে 
থাকে । সাধারণে এই সময়ে আপনাদের কঞ্পনাশান্তর পাঁর$য় দিতে নিরস্ত থাকে নাই । 

রুশিয়ার আধপাত পারস্যরাজের সাঁহত 'মালত হইয়াছেন, ফরাসী সম্রাট ও তুরস্কের 
সুলতানও ইহাদের সাহায্য ক:রতে অগ্রসর হইয়াছেন, এইরূপ নানাকথা নানাভাবে 
পাঁরব্যন্ত হইতে থাকে । বাজারে, সৌনক-নবাসে, লোকালয়ে, মহাজনের দোকানে এই 
কথা সমভাবে সকলের যুগপৎ বিস্ময় ভীত, হর্ষ ও আমোদের সণ্তার কাঁরতে থাকে। 
মুদলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পবেহি প্রচার হইয়া।ছন যে, ইংরেজেরা ভারতবর্ষে একশত 
বসর রাজত্ব কারবেন। ইহার পর তাঁহারা 'নিন্কাশিত হইবেন, এবং তাঁহাদের চ্ছলে 
ভারতের রাজবংশ পুনঃগ্রাতিষ্ঠিত হইবে । এখন সকলে এই ভবিষ)দ্বাণী সফল হইল 
বালয়া, বোধ কারতে লাগিল* । কৌতুহলের আবেগে সাধারণে এই ভবিষাদ্বাণশর 

স্যার জেম-স: আউদ্রাম রঃ ১৮৫৮ অন্দের জানুয়ার মাসে 'লীখয়াছিলেন,_ 

আমাদের সৈন্য আমাদের দল পাঁরত্যাগ কাঁরয়া, আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে । 
কিন্তু 'হন্দদীসপাহপ হইতেই এই যুদ্ধের উৎপাত্ত হয় নাই। অযোধ্যা আধ- 

কারের পূর্বেই মুসলমানেরা ইহার সমন্রপাত করয়া।ছল। এই সময়ে মসলমান- 

দিগের মধ্যে ধমপ্ধি লোকে নানাগ্থানে এই কথা প্রসর করে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী 

হইয়াছে, এক বিদেশ? জাতি ভারতবর্ষে একশত বংসর রাজত্ব করিবে । ইহার পর 

প্রকৃত বিত্বাসগণ ( মহদ্মদ ধ্মবিলম্বিগণ ) আপনাদের ক্ষমতা পুনবারি লাভ 

কাঁরবে। যখন একশত বৎসর অতাত হয়, তুখন মুসলমানেরা ভাবিষ্যদ্থাণী উল্লেখ 

করিয়া হিন্দুসিপাহীদগ্কে আপনাদের দলে আনিতে চেষ্টা করে। হিন্দু- 

[িপাহপরা সাতিশয় কৌতুহলাপ্রয়। তাহারা অপরের কথায় সহজেই বি*বাস করে। 

নুতরাং মুসলমানেরা যখন কাঁহল যে, ইংরেজেরা সকলের ধর্মনাশে কৃতসন্ব্প 
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প্রতি কোনোরূপ অসম্মান দেখায় নাই, তাহারা দূরাশ'ত বা জঁশিক্ষায় উন্নত ছিল না, 
অতরাং উপস্থিত বিষয়ে ভালরূপে বিচার কাঁরতে সমর্থ হয় নাই। তাহাদের সমক্ষে 
সকলে আগ্রহ ও উৎসাহের সৃহত যাহা বলিত, কৌতুহল-প্রযুস্ত তাহারা তাহাতেই 
বিশ্বাস করিত । যখন ইংরেজের সর্বনাশ অবশ্যন্তাবী বাঁলয়া নানাকথা প্রচারিন্ত হয়, 
তখন তৎসমুদয়ে সহজেই তাহাদের আস্া জম্মে। তাহারা আপনাদের দেশে প্রাচগন 
রাজ-বংশের পনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষা করিতে থাকে, এবং মুহূর্তে মুহুতে" পারশশি ও 
রুশ, ফরাসী ও তুকণ আসিতেছে বালয়া, শ্বপ্ন দেখিতে থাকে । 

কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে 'নদেশি করিয়াছেন যে, পারশীক ভূপাঁতির স।খত বদ্ধ বাহাদুর 
শাহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। পারশ্যের সাহায্যে প্রনষ্ট রাজ্যের উদ্ধার করা, উপ/দ্থত 
ষড়যন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল। পারশ্যের যুদ্ধে যাহাতে পারশীকাঁদগের ক্ষমতা প্রবল হব, 
তজ্জন্য দিল্লীর মুসলমানগণ ঈশবরের নিকট প্রার্থনা কাঁরতোছলেন । কিন্তু এই 

1নদে'শের কোনো মূল্য ছিশ ক না, তাহা আঙ্জ পথষপ্ত সক্ষারূপে নিণ+ত হয় নাইস | 

হইয়াছে, সমস্ত ভারতবাপীকে খ্রীষ্টীয়বর্মে দশাক্ষত করিতে প্রয়াস পাইতেছে, 
তখন হিন্দুরা গ্থির থাকিতে পারল না। তাহারা মুসলমান পতাকার আশ্ররে 
সাঁজ্জত হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপস্থিত করিল |, 

ভারতবর্ষের একখান সংবাদপত্রে একাঁট কাবিতা প্রকাশিত হয়। এই 
কবতায় উত্ত ভাঁবষ্যদ্বাণী লিখিত হইয়াছিল। কাঁবতাটর ভাব এই,--আাগ্নর 
উপাসক ও শ্রীস্টীয়গণ একশত বংসর কাল 'হন্দুদ্ছান শাসন কাঁরবে। যখন 
তাহাদের শাসনে যথেস্থাচার ও দৌরাত্ম্যের 'বকাশ হইবে, তখন একজন আরব 
রাজকুমার জন্মগ্রহণ কাঁরবেন, এবং অশ্বপৃষ্ঠে আঁধরুঢ় হইয়া তাহাদের সকলকে 
1নহত করিয়া ফেলিবেন। এই ভ'নষ্যদ্বাণী শাহ মহম্মদ উল্লা নামক একজন 
মুসলমান ফাঁকরের নামে প্রচারত হয়। 

অযোধ্যা গ্রহণ করাতে যে সপাহন বিপ্লবের সূন্রপাত হয়, স্যার ক্ষেমৃস- 

আউদ্রাম তাহা স্বীকার করেন নাই। কেবল সেনিকদলের দুরাভসান্ধতে এই যুদ্ধ 
উপ্পাস্থৃত হইয়াছিল, এ মতও তাঁহার অনুমোঁদত হয় নাই । এই দুইটি যে সিপাহী 
যুদ্ধের মূল নহে, দেখাইবার জন্যই 1তানিই উত্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও ৬তপ্রয তক 
মুসলমান1দগের উত্তেজনার কথার উল্লেখ কারয়াছেন। -44)16, ১০০০১ 1/4/, 
7০01. 41, 10. 365 7016. 

যখন বদ্ধ ভূপাঁতর বিচার হয়, তখন সাক্ষীর এজাহারে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, 
পারশ্য যুদ্ধের কথ দিল্পশর রাজপ্রাসাদে কাহারও কৌতুহলের উদ্দীপক হয় নাই। 
এ সম্বন্ধে ভূর্পাতর চিকিৎসক আসানবল্লা ক'হয়াছেন, রাজপ্রাসাদে যে সকল 
সংবাদপত্র আস্ত, তাহাতে যুদ্ধের অনেক সংবাদ থাকিত, 1কন্তু ভূপতি সে বিষয়ে 
[কিছুই মনোযোগ দিতেন না। পারশ্য যুদ্ধের সংবাদ জানবার জন্য তান 
কোনোরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই ।॥। এ বিষয়ে তাঁহার উদাসীনতাই লাক্ষত 
হইয়াছল 1206১ ১৪0০9) 7114৮ ৮91. 415 2১32) 7916, 

[সপাহ? যুদ্ধ (২য় )-৯ 



১৩০ [সিপাহী দ্ধের ইতিহাস [ ৪ অধ্যায় 

যখন এ বিষয় উত্তর-পাণ্চমাঞ্চলের লেপ্টেনেপ্ট গবর্নর কলবিন সাহেবের গোচর হয়, 
তখন 'তাঁন উহাতে বিশ্বাস করেন নাই । উহা তাঁহার নিকট 'নিরবাচ্ছল্ন ক্পনামূলক 
বাঁলয়া বোধ হইয়াছিল । বস্তুতঃ, ইতিহাসে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহাতে 
উপস্থিত বিষয়ে বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের কলঙ্ক রাটতে পারে । পারশ্য যুদ্ধ বাহাদুর শাহের 
কৌতুহলের উদ্দীপক হয় নাই। পারশীকাদগের সাহায্যে তাঁহার প্রনষ্ট গৌরবের উদ্ধার 
হইবে, বাহাদুর শাহ কখনো ইহা ভাবেন নাই। 'তানি বর্তমান অবস্থাতেই পারত্প্ত 
ছিলেন, এবং পাঁরত্প্ত থাকিয়াই ভাঁবধ্যতের প্রতি আপনার উদাসীনভাব দেখাইয়া 
আ'সতেছিলেন। 

[কি সূত্রে বাহাদুর শাহের উপর উীল্লাখত দোষের আরোপ হয়, এই স্থলে তাহার 
[নদেশ করা উচিত । বাহাদুর শাহ যে, পারশ্যাধিপাতির সহিত ষড়যন্ত্র কাঁরয়াছিলেন, 
কেহ কেহ এই কারণ দেখাইয়া তাহার উল্লেখ কারয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এই কারণও 

কেবল অনুমানের উপর চ্থাঁপত হইয়াছিল -_মুসলমানদিগের মধ্যে সিয়া ও সি, 
এই দুইটি সম্প্রদায় আছে । এই সম্প্রদায়ের একটির প্রতি আর একটি যার-পর-নাই 
বিছেষ প্রকাশ কারয়া থাকে । 'দিল্লশর আঁধিপাঁতি সুমি, পক্ষান্তরে অযোধ্যার নবাব ও 
পারশ্যরানে ?সয়ামতাবলম্বী ছিলেন । যখন বাহাদুর শাহ তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর 
বাসনা পূণ্ণ করিতে পারিলেন না, ইংরেজ গবন“মেণ্ট যখন জোয়ান বখত্কে দিল্লীর 
ভবিষ্যং ভূপতি বায়া স্বীকার কারতে সম্মত হইলেন না, তখন বদ্ধ বাহাদ:রের 'সিয়ামত 
গ্রহণে ইচ্ছা হয়। অযোধ্যায় তাঁহার বংশের কয়েক ব্যন্ত অবাস্থিতি কীরতেছিলেন , 
ইশহাদেরও সিয়ামত গ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মে । ইহাদের একজন দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া 
[িছদন অর্বাস্থাতি করেন। ইনি যখন দিল্লী হইতে প্রস্থান করেন তখন প্রচার হয় যে, 

অযোধ্যার নবাব ও পারশ্যাধিপাঁত, উভয়েই একন্র হইয়া বাহাদুর শাহকে ইংরেজের হস্ত 
হইতে বিমুক্ত কাঁরতে ইচ্ছা করিয়াছেন । পারশীক ও রূুষেরা সমবেত হইয়া 'দিল্লশর 
আধপাতর ধিমুন্তর জন্য আসিতেছে, এই 'কংবদস্তী এই সময় হইতেই দিল্পশর রাজ- 
প্রাসাদে, দিল্লীর বাজারে প্রচারিত হইতে থাকে । মোগল সম্রাট সিংহাসনে আঁধরংডু 
হইয়া পূঝের ন্যায় অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন-দণ্ড চালনা করিতে পারিবেন, প্বের ন্যায় 
মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরব সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইবে, এইরূপ নানাকথার 
সম্বন্ধে এই সময় হইতেই সাধারণের মধ্যে আন্দোলন হইতে থাকে*। কিন্তু 
বাহাদুর শাহ যে, এ বষয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, তাহার কোনো প্রমাণ 
নাই; পারশ্যের সহিত সম্মিলিত হইলে তিনি যে, প্রনন্ট রাজ্যের উদ্ধার কাঁরিতে 
পারিবেন, এ ভাবনাও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। আর রূুষের সম্রাট: বা তুরছ্কের 

* আসানলল্লার এজাহারে এই 'বিষয় জানা 'গিয়াছিল। কে সাহেব সমস্ত সাক্ষীর মধ্যে 
ই'হার এজাহারই আধকতর বি*বাসযোগ্য বলিয়া নিদেশি করিয়াছেন, কিন্তু বাহাদুর 
শাহ যে এ বিষয়ের উদ্যোগী ছিলেন, কে সাহেব তাহার কোনো প্রমাণ দিতে পারেন 
নাই। ৃ 
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সুলতান যে, তাঁহাকে ইংরেজের হস্ত হইতে 'িমুস্ত করিয়া, স্বাধীন রাজ্যাধপাতির 
সম্মানিতপদে প্রতি'ষ্ঠত কারতে সমর্থ হইবেন, ইহাও তিনি কখনো ভাবেন নাই । তিনি 
এ সকল বষয়ে উদাসীন ছিলেন । তাঁহার বিস্ত-ত বংশের কোনো ব্যন্তি অলশক স্বপ্ন 
ভ্রান্ত হইয়া সাধারণের হয় উত্তেজিত করতে পারেন, এই উত্তেজনার গাঁত দিল্লীর 
রাজপ্রাসাদ হইতে অন্যান্য স্থানে প্রসাবিত হইতে পারে । কিন্তু বাহাদুর শাহ ইহাতে 
ভবিষাং সুখের আশায় উত্তেজিত হইয়া সাধারণকে উত্তেজিত বা উন্মত্ত কাঁরয়া তুলেন নাই । 

কেহ কেহ এইরুপও 'নিদেশি ক।রয়াছেন যে, রাজপ্রাসাদের অনেক অননচর উপাস্থত- 
বিষয় প্রসঙ্গে জনসাধারণকে 'ব্রটিশ গবন“মেন্টের স'হত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত ?দতেছিল। 
ইহাদের বাক্চাতুরীতে এবং ইহাদের কৌশল-জালে জনসাধারণের হৃদয় ক্রমেই উত্তেজনার 
তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে থাকে" । খ্রীঃ ১৪৫৭ অন্দে 'দিল্পশীর মুসলমান সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যেরূপ উত্তেজনা দেখা যায়, তাহাতেই বোধ হয়, কেহ কেহ এরূপ !ঝবাস 
করিয়াছিলেন । এই সময় যে, সাধারণের মধ্যে উত্তেজনা বদ্ধ হইয়া।ছল, তাঁদ্বষয়ে 
মতদ্বেধ নাই । 1কন্তু 'দিল্লশর বৃদ্ধ ভূপাঁত যে, এই উত্তেজনানলে ইন্ধন সংযোগ কাঁরতে- 
ছিলের, তাহা ইতিহাসের প্রমাণে দ্ঢুতব হয় নাই । যাহা হউক, ১৮৫৭ অন্দে দিল্লী 
তরঙ্গায়িত হইয়া উ/ঠয়াছিল । মোগল সম্রাটের রাজকীয় অধিকারের অধঃপতনে দিল্লীর 
ম.সলমানগণ ক্লমেই বিরন্ত হইয়া উঠিতেছিল। 

কোম্পানি নানারুপে যাহার দুদদশা ঘট।ইয়া সাধারণকে উত্তেজত কারয়া 
তুলিয়াছিলেন, এই উত্তেজনার সময়েও 'যাঁন সাধারণকে উৎসাহ দানে উদ্যত হন নাই, 
[তিনিই শেষে সিপাহন যুদ্ধ লিপ্ত থাকার অপরাধে অভিযুস্ত হন। কোম্পা'নর বিচারে 
তাঁহাকে কিরূপ নিগহীত হইতে হইয়াছল, তাহা যথাচ্থলে বিবৃতহইবে । এই দুরশাগ্রস্ত 
বৃদ্ধ ভূপাতিন সম্বন্ধে একজন সন্ধায় ইংরেঞ্জ উদ্দী পনাময়ন ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন তাহার 
ভাবার্থ এই ৪-_যাঁহাব পূর্বপুবুষের বিস্তী্ঁ রাজ্য, বলেই হউক বা অন্য কোনোরূপেই 
হউক, ক্লুমে ক্রমে আঁধকার করা হইয়াছে, 'তাঁন কেবল শুন্য রাজ-উপাধ ও অ্থশূন্য 
ভাণ্ডার লইয়া রাহয়ছেন। ঘোর দাঁরদ্র্গ্রন্ত কপর্দকশন্যে আত্মীয়-স্বজন যাহার প্রাসাদ 
পরিপণ" রাহয়াছে, তাঁহাকে অকৃতজ্ঞতা-পোষে দষত করা বড় বিষম কথা । 'তানষে 
অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তাহার জন্য কি কোম্পানির নিকট তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করা উচিত? "ব্রাটশ গবর্নমেশ্ট গরীব অন্ধ শাহ আলমকে মারাঠাদগের হন্ত হইতে 
টানিয়া আ'নয়া শেষে তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান পর্যস্ত লোপ কাঁরয়াছলেন ; ইহার 
জন্য ি!তাঁন কোম্পানকে আশীবদি করবেন ?স ত্য বটে, দিল্লীর মুসলমান ভূপ1তরা 
ভারতসাম্রাজ্যে যে আধকার স্থাপন কারয়াছলেন, এখন আমাদেরও সেই অধিকার 
জ্মিয়াছে ৷ 1কন্তু তাঁহারা যেভাবে ভারতবর্ষে আসয়াছিলেন, আমরা সেভাবে উপাশ্থিত 

হই নাই। তাঁহারা দেশজয়মানসে বহসংখক সৈন্য লইয়া ভারতে উপনাীত হইয়াছিলেন, 
আমরা লামান্য ব্যবসায়ীর ন্যার সয়ে ধীরে ধারে আ'সিয়াছিলাম । দিল্লীশ্বরের 
নিয়োজিত শাসনকতাঁদের দয়া ও অনতুগ্রহের উপরই নিভর কাঁরতেছিল । শাহ আলমের 
শী পাপা শী সপ পা 

*:12)6, 522০) 7791) 791. 11, 9. 35. 
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পূর্ব পুরুষগ্গণ আমাদের স্বদেশীয়গণের প্রাতি যেরূপ অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, তাহার 
তুলনায় শাহ আলমের গ্রাতি আমরা যে সৌজন্য দেখাইয়াছি তাহা কিছুই নয়। 

গসপাহা যুদ্ধের বহু পূর্ব হইতেই দিল্লীর ভূপাতি সাঁতিশয় শোচনখয়ভাবে 
কালাতিপাত কাঁরতেছিলেন। তাঁহার প্রাসাদ পরাধীনতার ও দাসত্বের আলয়-স্বরূপ 
ছিল। তিনি জানিতেন এখন তাঁহার প্রতি ষে-কিছু রাজ-সম্মান প্রদাশ'ত হইতেছে, 
কালে তাহাতেও তদীয় উত্তরাধকারগণকে বণ্চিত হইতে হইবে, কালে তাঁহার উত্তরাধি- 
কারিগ্ণের আপনাদের প্রাসাদে বাস করিবারও কোনো ক্ষমতা থাকিবে না। দিল্পখর 
বহিভাঁঞে কোনো স্থলে তীহাদিগকে 'নির্বাসত ও অবরুগ্থ থাকতে হইবে। দিজ্লশর 
ভূপতির যে সকল আত্মীয়স্বজন ছিলেন, আমরা তাহাদিগকে আমাদের কোনো রাজকণয় 
কার্ষে প্রবেশাধিকার দিই নাই। আমরা তাহাদিগকে ঘোরতর দারিপ্গ্রস্ত করিয়াছি, 
ধণজালে জড়িত করিয়া তুলিয়াছি , অথচ এঁদকে তাঁহাদের পার্থিব বিষয়-বাসনার জন্য 
তাঁহাঁদগকে তিরস্কার করিতেও সংকুচিত হই নাই। আমরা তাঁহাদের সম্মুখে সৈনিক- 
বিভাগে প্রবেশাধিকারের পথ অবরুদ্ধ রাখিয়াছি--আমরা তাহাদিগকে সমস্ত বৈষাঁয়ক 
কাষেই বণিত কারয়াছি। আগরা তাঁহাদের হস্ত হইতে সমস্ত সম্মান, সমস্ত উচ্চাশার 
বিষয়ই কাড়িয়া লইয়াছি।.. এরূপ শোচনীয়ভাবে, এরপ হখনতার সহিত কালাতিপাত 
করা অপেক্ষা মতত্যু সহম্রগ ণে শ্রেয়স্কর* ।? 

ইহার পর অন্য স্থানে এই সহারয় জুলেখকের রসময়ী লেখনী হইতে এইরূপ মম্ভেদশ 
বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে-_-“ষখন দিল্লীর রাজবংশ আমাদের প্রাতি সদ্ভাব দেখাইতেছিলেন 
এবং আমাদের সাঁহত বদ্ধত্ব-পাশে আবদ্ধ ছিলেন, তখন আমরা রাজকণীয় সম্মানের 
ক্ষতিকর ?নয়ন সকল প্রাতাঙ্ঠিত করিতে কুশ্ঠিত হই নাই। আমরা দিল্লীর ভুপাঁতর 
সাহত যের্প ব্যবহার কাঁরতে।ছলাম, তাহাতে আমাদের অবজ্ঞা ও অবহেলাই প্রকাশ 
পাইয়াছে। আমরা এরুপে সমস্তই ক!রয়াছ, তথাপ রত্র-সিংহাসনের এই ক্ষমতাশন্য 
ব্ন্ত যে আপনাকে জগতের আধপাতি, সমগ্র বম্বের এবং মাননীয় ঈস্ট ই!ণ্ডয়া 
কোম্পানির প্রভু, ভারতবর্ষের অধিপাঁতি, গবর্নর জেনেরল অপেক্ষা শ্রেগ্ঠ এবং সসাগরা 
ধারত্ীর আঁধস্বামণী ভাবিতেন, তাহাও আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল** |" কালের 
পরিবর্তনে দিল্লীর গৌরব এইরুপেই বিলুপ্ত হইয়াছিল, দিল্লীর সম্রাটগণ কালের 
পাঁরবর্তনে একদল বিদেশগ ধাঁণকের অধীন হইয়া এইরূপ লাঞ্ছনা ও কষ্ট ভোগ 
কারতেছিলেন। 

১৮৫৭ অর্দপের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই উপাচ্ছিত উত্তেজনার বিষয় কর্তৃপক্ষের 
গোচর হয়। মার্চ মাসের মধ্যভাগে দিল্লীর জুমা মসাঁজদে একখান ঘোষণা-পত্ 
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লাগাইয়া দেওয়া হয়। এই ঘোষণা-পত্রে উল্লেখ ছিল যে, ইহা পারশ্যের ভূপতির নামে 
প্রচারিত হইয়াছে । ঘোষণা-পন্তরের মর্ম এই,__“পারশশক সৈন্য ইংরেজাদিগের হস্ত হইতে 
ভারতবর্ষের উদ্ধার-সাধন জন্য অগ্রসর হইতেছে । অতএব এই সময়ে অবিশ্বাসীদগের 
সহিত সমস্ত ধমনিঃরন্ত মুসলমানেরই যুদ্ধ করা উচিত ।” ঘোষণা-পন্রে মহম্মদ সাদিকের 
নাম ছিল; কিন্তু মহম্মদ সাদিক কে, তাহা কেহই জানত না। জনসাধারণকে যে 
ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তোজত করিবার চেম্টা হইতেছিল, উপস্থিত ঘোষণা-পন্রেই 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক, উহা দীর্ঘকাল জুম্মা মসাঁজদে সংলগ্ন ছিল 
না; অতরাং সর্বসাধারণে উহা দেখিতে পায় নাই । ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে কয়েক ঘণ্টার 
মধ্যেই উহা ?ছখড়য়া ফেলা হইয়াছিল। কিন্তু ঘোষণা-পন্র দশর্ঘকাল স্থায়ী না হইলেও 
এবং উহা সর্বসাধারণের চক্ষে না পাঁড়লেও উহার মর্ম প্রকারান্তরে সাধারণকে বুঝাইয়া 
দেওয়া হইতোছিল। কাঁথত আছে, এই সময়ে এতদ্দেশীয কোনো কোনো সংবাদপত্রে 
উত্ত বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হয় । সম্পাদকগণ নানাভাবে, নানাছাঁদদে এ সম্বন্ধে 
নানা সংবাদ প্রকাশ করিতে থাকেন । তাঁহারা সোজাভাবে িছ? না বাঁলয়া রূপকে বা 
দ্যর্থভাবে সংবাদ 'লাঁখতে থাকেন। এক সময়ে লিখিত হয় £--ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট 
সংবাদ আসিয়াছে যে, কয়েক সন্ত্যহের মধ্যেই কাম্মীর গ্রহণ করা হইবে। এনম্থলে 
কাণ্মর স্বনান-প্রাসদ্ধথ দেশ নহে--দিল্লীর কাশ্মীরতোরণ ।* সুতরাং উন্ত সংবাদে 
ইহাই জানান হয় যে, কয়েক সঞ্তাহের মধ্যেই দিল্লীর কাশ্মীর-দরওয়াজা গবন“মেন্টের 
অধিকৃত হইবে । এতদ্দেশশয় সংবাদপত্র এইরূপ দ্যর্থভাবে নানা সংবাদ প্রচার করুক বা 
নাই কর:ক, উপাস্থিত সময়ে যে দিল্লীর মুসলমানগণ উত্তেজনার পরিচয় 'দিতোছিল, 
তা্ঘষয়ে কোনো সন্দেহ নাই | দিল্পশর রাজবংশের সম্বন্ধে আন্দোলন উপাাচ্ছত হওয়াতে 
সাধারণের হ্রদয়ও কলমে আন্দোলিত হয় । অনেকেই কহিতে থাকে যে শঈঘ্র গুরুতর 
বিপ্লব উপাস্থত হইবে । এই বিপ্লবে কোম্পানির রাজ্য উৎসন্ন হইয়া যাইবে । দিল্লীর 
[সপাহশীদগের মধ্যেও এইরূপ নানাকথার আন্দোলন হইতে থাকে, কিন্তু বৃদ্ধ বাহাদুর 
শাহ এইরূপ আন্দোলনে মনোযোগ দেন নাই। তাঁহার নামে অনেক কথার উৎপাত্ত 
হইতোঁছিল, তাঁহার নামে অনেকে, অনেকের উত্তেজনা বদ্ধ কাঁরতোছিল, কোম্পানির 
শাসন বিলুপ্ত কারবার জন্য তাঁহার নামে অনেক ষড়যন্ত্র হইতোঁছল ; কিন্তু তিনি 
স্বয়ং উহার ?কছুই জানিতেন না, উহার কোনো আন্দোলনে মনোযোগ দিতেন না। মে 
মাসে যখন মিরাটের তৃতীয় অবারোহদলের স্বেচ্ছাচারের সংবাদ দিল্লীতে উপস্থিত হয়, 

দিল্লশর এতদ্ধেশীয় কয়েকজন সৌনক আঁফসর যখন সেই অবাধ্য সেনিকদিগের বিচারের 
জন্য 'মিরাটে গমন করেন, তখন অবশ্যন্তাবী বিপ্লবের সম্বন্ধে আরও আন্দোলন উপস্থিত 
হয়। অনেকে মহন্তকম্ঠে বলিতে থাকে যে, ভারতবর্ষে শীঘ্র মোগল-শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
হইবে, ভারতব্য়গণ শীঘ্ধ আবার মোগল সগ্রাটের অধীনে প্রধান প্রধান কাষে 

* দিল্লশ প্রাচশরে পাঁরবোষ্টত। উহাতে অনেকগুলি প্রবেশদ্বার আছে। এই 

প্রবেশদ্বারের একটির নাম কাম্মীর-দরওয়াজা ৷ 
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নিয়োজিত হইবে সিপাহধীদিগের বাহ্বলের মহিমায় কোম্পানির অধিকার সমূলে 'বিনক্ট 
হইয়া যাইবে । এইবৃপ আন্দোলন হইলেও বদ্ধ ভুপাতি উহাতে কর্ণপাত করেন নাই 
কিংবা উহাতে মোহিত হইয়া, আপনার বিলগপ্ত ক্ষমতা পনরহদ্ধারের স্বপ্ন দেখেন নাই |* 

১০ই মে রান্রিকালে উন্মত্ত 'সিপাহশীদগের আক্লমণ নিরগ্ত কারবার জন্য যখন ইংরেজ 
পদাতিক ও কামান-রক্ষক সৈন্য যুদ্ধবেশে মিরাটের বিস্তর্ণ প্রান্তবে সমাগত হয়, তখন 
তৃতীয় অধ্বারোহণীদল বায়ূবেগে দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে । পদাতিক 
িপাহীগণও দ্রুতগতিতে তাহাদের অনুপরণ করে। আকাশ পাঁরকার ছিল, নির্মল 
আকাশে নিম'ল চন্দ্রুকরণ বিস্তার কাঁরতোছিল, গিরাটের উন্মত্ত সিপাহী-সৈন্য এই 
জ্যোৎস্নাময়ী রান্রিতে তীরবেগে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগল । চারিদিক 
জ্যোস্নাবিধৌত হওয়াতে তাহাদের গাঁতর কোনো বিঘ্ন হইল না। তাহারা অবাধে, 
অবারিত বিক্লমে গ্রামের-পর-গ্রাম ছাড়াইতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত রাত্রি আতিবাহিত 
হইল। ১১ই মে প্রাতঃকালে মহানগরণ দিল্লী িপাহপদিগের নেত্রপথব্তাঁ হইল । 
এই সময়ে সূর্য উদিত হইতেছিল। তরুণ সূযাঁলোক যমুনার সুনীল জলে পাঁতত 
হওয়াতে অনুপম শোভা বিকাশ হইতোছিল। সূরধকর-বিভাসিত জুনীল যমুনার 
উপর মোগল সম্রাটের রাজধানী দাঁড়াইয়া, আগন্তুক সিপাহপদিগের হৃদয়ে যুগপৎ 
আশা ও আহলাদের সণ্চার করিল। 'দিল্লীর যে অংশ যমুনার দিকে, সেই ?দকে একট 
নো-সেতু ছিল। এই সেতুর একদিকে সাঁলমগড় অপরদিকে 'সিরাটে যাওয়ার পথ, 
পরস্পর সংযোজিত কাঁরয়া দিয়াছিল। স্তরাং মিরাট হইতে যান্্রা করিয়া 'ল্লধর 
অপর তাঁরে উপনীত হওয়ার পর এই সেতু আঁতর্ুম কাঁরলেই সলমগড়ের নিকট 
পেশীছিতে পারা যাইত । 'দিল্ল** লোহত প্রস্তরের প্রাচশীরে পারবোষ্টত, ইহাতে এগারটি 
প্রধান প্রবেশদ্বার আছে। যোদকে যম:না প্রপাহত হইতেছে, সেইদিক ব্যতশত আর 
সকল দিকে আট।ট প্রবেশদ্বার আছে । এই আট।ট প্রবেশদ্বরের নাম- কাম্মখর, মৌরণ, 
কাবল, লাহোর, ফরাস খাঁ, অজমার, তুর্কমান এবং !দল্ল-দরওয়াজা । সম্রাটের বাসভবন 
নগরের প্রান্তভাগে যম:নাকুলে অবাস্থিত। উহার তিনদক লোহিত প্রাচণরে পাঁরবোণ্টিত। 
কা*্মীর-দরওয়াজায় সৌনক-নবাস ছিল। নগর-রক্ষক সোনকেরা এইস্থানে অবাস্থৃতি 
কারিত। মিরাটের অম্বারোহী সিপাহীদের অগ্রগমী-দল বেলা আটটায় পূর্বে যমুনার 
নৌ-সেতু পার হয়, টোল-ঘাটের অধ্যক্ষকে বধ করে এবং টোলগৃহে আগুন লাগাইয়া 

* যখন বাহাদুব শাহের বিচার হয়, তখন তাঁহার সেকরেটার আপনার এজাহারে প্রকাশ 
করেন যে, ভূপাঁত স্বয়ং ইধরেজদিগের বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব করিয়াছিলেন 'িনা, 
তাহা 1তাঁন অবগত নহেন। ত:ব তাহার অনুচরগণ রাজপ্রাসাদের ছারে বাসয়া 
বালত”-সিপাহশরা গবন“মেণ্টের বিরুদ্ধে সগখিত হইয়া আত শশঘ্র এখানে আসিবে 
এবং ইংরেজ-শাসনের উচ্ছেদ করিয়া মোগল-শাসন পুনঃ-প্রাতিষ্ঠত করিবে | 
--12)/5১52100)7 71/01/0111, 15, 42,016. 

** এ স্থলে সম্পাট শাহ জণহার ননার্মত্ নয়া বা নূতন দিল্লীর কথা বলা হইতেছে । 
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দিল্লীর প্রাচীরের নিকট উপনীত হয়। উত্বোৌজত সোনিক পুরুষেরা রাজপ্রাসাদে 
নিকটে উপস্থিত হইয়াই বিকট চীৎকার কাঁরয়া বলে যে, তাহারা মিন্নাটের ইংরেজদিগের 
হত্যা কারিয়াছে, এখন 'ফারিঙ্গীদগের বিরুত্ধে যুদ্ধে উদ্যত হইয়া সম্রাটের সাহায্য-প্রাঞ্ির 
জন্য নগর-মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে। 

রণমত্ত আগন্তুক 'সিপাহনদিগের কোলাহল শুনিয়া দিল্লীর বুদ্ধ ভূপাঁতি প্রাসাদ- 
রক্ষক সোনকাঁদগের অধ্যক্ষ কাগ্জেন ডগলাস্কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেওয়ানিআমে* 
ভূপতির সাঁহত ডগলাসের সাক্ষাৎ হইল। ডগলাস: কাহলেন যে, এই সোনকার্দগকে 
ফিরিয়া যাইতে বলিবার জন্য, 'তিনি নীচে যাইতে প্রস্তুত আছেন । কিন্তু বাহাদুর 
শাহ তাঁহাকে নীচে যাইতে নিষেধ কাঁরলেন , যেহেতু নীচে গেলে সিপাহগরা তাঁহার 
প্রাণ নন্ট কাঁরতে পারে । ভূপাঁতির চলিবার তত শান্ত ছিল না, যাঁণ্টর উপর ভর 'দিয়া 
এবং হাঁকম আসানূল্লার হাত ধাঁরয়া তিনি দেওয়ানিআম আসিয়াছলেন। ডগ্্লাস- 
নীচে যাইতে চাহিলেও বুদ্ধ ভুপতি, পাছে তাহার প্রাণনাশ হয়, এই আশঙ্কায় যাইতে 
পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন। সুতরাং ডগলাস: গবাক্ষদ্বার দিয়া আগন্তুক 
[িপাহণীদগকে কহিলেন যে, তাহাদের উপস্থিতিতে ভূপ্পাতির বড় বিরাস্ত বোধ হইতেছে, 
সুতরাং তাহাদের এখান ফিরিয়া যাওয়া উচিত । কিন্তু ডগ:লাসের কথায় কোনো ফল 
হইল না? আহার কথা যেন শুন্যে মিশিয়া গেল। উহা উত্তোৌজত সৈনিক-পুরুষদিগের 
কর্ণে প্রবেশ কারল না। এ দিকে দিল্লশতে অনেকগুলি প্রবেশ-পথ ছিল। একপথ 
দয়া নগরে প্রবেশ করার সুযোগ না হওয়াতে আগন্তুক সৈন্য অপর-পথে নগরে প্রবেশ 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । যমুনার 'দিকে যে কয়েকটি প্রবেশদ্বার আছে, তাহার 
দুইটির নাম কলিকাতা-দরওয়াজা ও রাজঘাট-দরওয়াঙ্গা। কিকাতা-দরওয়াজা সেতুর 
আত 'নিকটবতাঁ 'ছিল ৷ যখন এই প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইল, তখন আগন্তুক অ*বারোহশরা, 
যমুনানদী ও প্রাসাদ প্রাচীরের মধ্যবতাঁ রাজপথ দিয়া রাজঘাট-দরওয়াজার 'দিকে 
ধাবিত হইল । তন্রত্য মুসলমানেরা এই দ্বার খুলিয়া 'দিল। মিরাটের উত্তোজত 
সৌনক-দল উন্ত দ্বার দিয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ কারল। 

মিরাটের 'সপাহণগণ যে তন্্ুত্য ইংরেজাদগের হত্যা কাঁরয়া মোগলের রাজধাননীর 
আভমনুখে উন্মত্তভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহা পূর্বে দিল্লীর ইংরেজগণ জানিতে পারেন 
নাই। দিল্লী ও 'মবাটের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেওয়া হইয়াঁছল । কথন 
এই তার ছিন্ন হয়, তাহা কর্তৃপক্ষ জানতে পারেন নাই । ১১ই মে প্রাভঃকালে যে 

* দিল্লশর রাজপ্রাসাদে অনেকগুলি গৃহ আছে। ইহার মধ্যে দুহাট গহে সাঁবশেষ 

প্রাসপ্ধ। ইহার একাঁটি নাম দেওয়ানআম ও অপরাটর নাম দেওয়ানিখাস। 
দেওয়াঁনআমে রাজসভা হইত । এইখানে শাহ জ'হার প্রাসম্ধ ময়র-সিংহাসন ছিল। 

এইখানে নাদর শাহ প্রতারণাপূর্বক মহম্মদ শাহের নিকট হইতে জগ্াছখ্যাত 

কোহিনুর হগরক লইয়াছিলেন। দেওয়ানিখাস সম্রাটের মন্ত্রণাগৃহ। এই্থানে রাজ্য- 
সংকান্ত গোপনীয় মন্ত্রণা হইত । 
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উন্মত্ত সিপাহশদল ইংরেজের শোণিতপাতে কৃতসঙ্কজ্প হইয়া অপ্রতিহততেজে মহানগরণ 
দিল্লশর সম্মুখীন হইবে, তাহা সেই স্থানের ইংরেজেরা স্বপ্নেও ভাবেন নাই । তাঁহারা 
প্রফুল্পভাবে শধ্যা হইতে উঠ্িয়াছিলেন এবং প্রফুল্পভাবে আপনাদের দৈনাম্দন কাষে আঁভ- 
নাবিষ্ট হইয়াছিলেন। বিপদের আশঙ্কায়, সবধ্ধ্বংসের দুশ্চিন্তায় তাঁহারা বিচলিত হন 
নাই ; বিপক্ষদল অতাঁক“তভাবে ?তাঁহাদের গিনকটবতন হইল এবং অতাঁক'তিভাবে 
তাঁহাদের জীবনের সহিত আশা ভরসা নিমল কাঁরয়া ফৌলল। 

১১ই মে প্রতিঃকালে দিল্লীর বটলিগ্রাফ' আঁফসের কমণ্চারী টড্ সাহেব হঠাৎ 
বুঝিতে পারিলেন যে, দিল্লঈ ও মিরাটের মধ্যে টে'লগ্রাফের তার নষ্ট হইয়াছে । ইহা 
বুঝিতে পারিয়াই, তিনি সেই সময়ে ষমনার নৌ-সেতুর দিকে গেলেন । ইহার মধ্যেই 
িরাটের তৃতীয় অ*বারোহীদলের অগ্রভাগ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পঁড়ল। আগন্তুক- 
দিগের নি্কোশিত তরবারির আঘাতে তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইল। 'কিম্ভু এই হত্যা- 
সংবাদ দিল্লীর ব্রিটিশ রাজ-পুর্ষদিগের গোচর 'হয় নাই । রাজ-পুর্ষগণ সুখের 
আবেশে আপনাদের কার্য ক'রতেছিলেন, এ সংবাদ শশঘ্র শশঘ্র তাঁহাদের নিকট উপাস্থত 
হইয়া তাহাদিগকে আত্মরক্ষায় উদ্যোগী কারিয়া তুলে নাই। 

মিরাটের যে সমস্ত অ*্বাবোহশ দিল্লশীতে উপনীত হয়, তাহাদের সংখ্যা বেশখ ছিল 
না। ক্রমে মিরাটের পদাতিকগণ আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয়। এদকে দিল্পশর 
অনেক মুসলমান আঁধবাসণও তাহাদের দল পরিপৃত্ট করে, এবং দিল্পশতে যে সকল 
সিপাহ-সৈন্য ছিল, তাহারাও ক্রমে তাহাদের পক্ষ-সমর্থনে উদাত হয় । কিন্তু দিল্লশর 
সমপ্র জনসাধারণ এই উন্মত্ত সিপাহশীদগের সাহত সাঁম্মলিত হইয়া আপনাদের উম্মত্ত- 
ভাবের পৰিচয় দেয় নাই ॥ যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, আপনাদের জপীবকা 
সংচ্থান করে, দৈন/ন্দন পরিশ্রমে যাহাদের দেনাম্দিন আহারীয়- সাঘগ্রশ সংগহণত: হয়, 
আপনাদের অব্লম্বিত কার্ষের কোনোধুপ বিতর উপস্থিত হইলেই, যাহারা উদরান্নের 
হালায় অ-স্থর হহয়া পড়ে_সংক্ষেপে, পাঁবশ্রমই যাহাদের জশবনবক্ষার আদ্বতপর় 
অবলম্বন, তাহারা উপশ্থত বিপ্লবে মাতিয়া উঠে শাই । পরে তাহারা ষেরপ নিরীহভাবে 
আপনাদের কা করিত, যেনুপ 'নিরীহভাবে উদরানে সংস্থান কাঁরয়া, স্তীপতত্রের সহিত 
আতিকস্টে কালাতপাত করিত, উপস্থিত সময়েও তাঁহাদের সেই 'নরীহভাব দ:র হয় 
নাই। কারবারের কোনো ব্যাঘাত হইলে, আপনাদর সবিশেষ কষ্ট হইবে, ইহা তাহারা 
বেশ জানিত। শা।ন্তভাবে শারক্তময় পথে থাকয়া কোনোরুপে আপনাদের জখবিকা-নিবাহ 
করিতে পাঁরিলেই, তাহারা অপরিসীম সুখানভব ক:রত । কোনোরূপ বিপ্লবের আভঘাতে 
এই সখ নম্ট হয়, ইহা তাহাদের ইন্ছা ছিল না। 'দিল্লশর আঁধকাংশ শ্রমজশবশ শান্তর 
এইর্প পক্ষপাতী ছিল। ইহারা বিপ্লবের পরিপোষক হইয়া আপনাদের অনিষ্টসাধন 
করে নাই*। কিন্তু দিল্লীর চারিপাশ্বে' একজাতীয় লোক বাস করিত, ইহারা গুজর 
নামে প্রসিদ্ব। ইহারা কেহ কেহ সামান্য রকম কৃষিকার্য করে বটে, কিন্তু আঁধকাংশই 
এখানে ওখানে গুহ-পালিত পশন্দল লইয়া বেড়ায়, এবং যখন সুবিধা পায়, তান 
*. 14601741712 1721711177717175 7017 115 2-157, 
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পরস্বাপহরণ রুরিয়া আপনাদের জর্গীবকা সংগ্থান করে। প্রধানতঃ এই সম্প্রদায়ের লোকই 
দল্লশর উত্তোজত মুসণমান ও উত্তেজিত সিপাহপদিগের সাহত মিশিয়াছিল । 

মিরাটের 'সিপাহীদিগের দিল্লশতে আগমন-প্রসঙ্গে কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন যে, 
১১ই মে প্রাতঃকালে একদল 'হিল্দু তীর্থ-ভ্রমণের উদ্দেশে 'দিল্লশ হইতে মৌসরীতে 
যাত্রা করে । ইহারা নৌ-সেতু পার হইয়া 'দিল্লশর অপর পারে উপাচ্থিত হইয়াছে, এমন 

সময়ে ১৮ দন অন্বারোী বায়বেগে আ।সম়া, তাহারা কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছে 
[জত্তাসা করে। তীর্খযাতধ, পহণ্যক্ষেত্র হরিছারের উদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে» 'হন্দুগণ 
আগন্তুক সৌনক-পুরুষাঁদগকে এই উত্তর দেয়। এই উত্তর শনিয়াই, অশ্বারোহনদল 
তাহাদগকে দিল্লীতে 1ফাবয়া যাইতে কহে, তাহাদের কথা প্রাতপালিত না হইলে, প্রাণ 
যাইবে, বাঁলয়া তাহা'দগকে ভর দেখায় । তাথ*যান্ত্রীদল বাঙ1নম্পান্ত না করিয়া 'দিলিশতে 
[ফাঁরয়া আইসে, এবং আগন্তুক অঞ্যারোহশীদগরকে, নৌ-সেতুর উপর একক্গন 
ইউরোপখ/য়ের হত্যার পর 'িল্লশ-তোরণ দিয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখে । 
আবিলদ্বে নগরের কোতোয়াল এই সংবাদ কামশনর ফেঞঙ্জার সাহেবের নিকট পাঠাইয়া 

দেন । 
আগন্তক 'িপাহশীদগেব উপাহ্থ'তর পরক্ষণে দিল্লীর অবস্থার পারিবর্তন হয়। 

সহসা সমস্ত নগর সন্তাঁড়ত হইয়া উঠে, সহসা বিকট কোলাহলে চারদিক পাঁরপ্ণারত 
হইতে থাকে, শাস্তাপ্রয় আধবাসীগণ বিস্মন ও ভয়ের সাহত আত্মগোপন করে, বাজারের 
দোকান সকল বন্ধ হুমা খায়। যে সকল আঁধধাসণ প্রতি মৃহূতে 'ফিরিঙ্গশীবনাশের 
স্বপ্ন দেখিতোছল, যাহাবা উন্মান্ত গসপাহশীপগেব সাহত 1মলিত হইয়া ভয়াবহ কাধ 
সাধনে আপনাদের উ7/ম* উৎসাহ, সবেপার আপনাদের ইংরেজ বিদ্বেষের পূর্ণ-ভাব 
নেখাইতে ইচ্ছা কাঁরিয়াছিল, এবং মুহূর্তে মুহনর্ভে এই বনবতী বাসনার তৃঞ্চিসাধনের 
সুযোগ প্রতনক্ষা করতে ছল, তাহারা সকলেই তপ্সমহকারে ভৈরব-রবে 'সিপাহশীদগের 
পারপোধক হয় ১০ই মে সন্ধ্যাকালে মিরাটে ষে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘাঁটয়াছল, 
১১ই মে প্রাতঃকালে মোগল সম্রাটের গিয় নিকেতন মহানগরী দিল্লীতে তাহার 
পুনরা।ৰভাব হয়। পুর্বে উন্ত হইয়া, সিপাহীদগের উত্তেজনা এরূপ বাড়য়া 
উঠিয়াছিল যে, তাহাদের দিকধবদিক-জ্ঞান ছল না। তাহাদের বুদ্ধ, বিবেক 
এবং দয়া ও স্পোহ, সমস্তই দূর হইয়াছিল । কোমল ব্যন্তির অন্তরধানে তাহাদের 
হৃদয় পাষাণে পগিণত হইয়াঁছল। তাহারা ইংরেঙ্গ-কুল উৎসন্ন কাঁরতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়াছিল। এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কারতে তাহাদের কিছুমান ওদ(স্য বা কিছহমানত 
শোথল্য জন্মে নাই। তাহারা প্রমন্তভাবে নর শোণত পাত কারয়া আপনাদের 

প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছল। কোনো প্রবল ও প্রতিদ্বন্দীর শাসন ও ক্ষমতা সমূলে নষ্ট 
কারতে যখন হৃদয় মাতিযা উঠে, চিরন্তন ধম“ ও 'চিরাচারত জাতিগত প্রথার সম্মান 

অক্ষ-্ন রাখিতে যখন হৃদয়ে অপ।রসীম সাহস ও শান্তর সঞ্চার হয়, তখন পশ্চাতের দিকে 
দুস্ট থাকে না, পরে কি হইবে, তহারও কোনো ভাবনা থাকে না, তখন সম্মুখের 
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অন্তরায় নষ্ট কাঁরতেই উৎকট আগ্রহ জন্মিয়া থাকে। শেষে যখন এই আগ্রহ প্রযযস্ত 
কার্য হয়, প্রতিদ্বন্্ীর (বিরুদ্ধে যখন অস্ত্র সণ্চালিত হইতে থাকে; তখন অদম্য হিংসার 
পাঁরতর্পণ ব্যতশত আর কোনোও বিষয়ে প্রবৃত্ত থাকে না। প্রাতিদ্বদ্ছীর স্বশ্রেণীর, 
স্বদেশের ও স্বধ্মে'র যে-কেহই হউক না কেন, তাহাকেই প্রবল শত্রু বিলয়া রোধ হইতে 
থাকে । সময়ের গ্াতিতে উত্বোজত সপাহগীদগের এই দশা ঘটিয়াছিল, সময়ের গাঁতিতে 
[িপাহণীরা এইরূপ উৎকট আগ্রহে অধার হইয়া প্রাতহিংসার পাঁরতর্পণ কাঁরতেছিল। 

উপ্পান্থিত সময়ে দিল্লীতে ৩৮, &৪ ও ৭৪ গাঁণত __- 'তিনদল 'সিপাহশ-সৈন্যা ছল । এই 
[তনদলে ৩১৫০০ সৈনিক-পুরুষ অবাস্থিতি করিতেছিল। এতছ্যতশত একদল গোলন্দাজ 
সৈন্য ছিল। এই সোৌনিকদলে ১৬০ জন সোনক অরাস্থৃতি কারত। ৫২ জন ইংরেজ 
সৈনিক-পুবুষ সেনা-সংক্রান্ত কাষে নিয়োজিত 'ছিলেন। 

মিরাটের উত্তোজত সোনিকগণ প্রবলবেগে নগরে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহারা 
সম্ম:খে ষে সকল ইংরেজের সাক্ষাৎ পায়, ভাহাদেরই হত্যা করে, এবং তাহাদের গহে 
আগুন লাগাইয়া কালকাতা-তোরণের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, যেহেতু ইহারা 
শুনিয়াছল যে, এই স্থানে গেলে কমিশনর ফ্রেঙ্গার ও ডগলাস: প্রভৃতি প্রধান প্রধান 
ইংরেজের সাক্ষাং পাওয়া যাইবে ৷ যখন তাহারা “দীন দশন” রবে কলিকাতা-তোরণের 
আভমহ্খে সবেগে অধ্বচালনা করে, তাহাদের ভীষণ যুদ্ধ-রব যখন পথের-পর-পথ 
আতিক্রম করিয়া চাঁরাদকে ছড়াইয়া পড়ে, তখন দিল্লশর অনেক মুসলমান এই ভৈরব- 
রবে উন্মত্ত হইয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় । উন্মত্ত সিপাহরা জানিত যে, দিল্লশতে 
তাহাদের স্বদেশের যে সকল সৌনক-পুরুষ আছে, তাহারা কখনোও আপনাদের চিরন্তন 
ধর্ম রক্ষায় উদাসধন থাকিবে নাঃ কখনোও আপনাদের ধর্মহন্তা চিরশত্র ফিরিঙ্গীদিগকে 
বিনষ্ট কারবার জন্য, তাহাদের সাহায্য করিতে বিমুখ হইবে না। স্বদেশীয় সৈনিক- 
পুরুষগণ যে তরবাঁব ধারণ করিয়া বার-ব্রত-রক্ষায় নিয়োজিত রহিয়াছে, যে বন্দুকের 
বলে আপনাঁদিগকে মকল বিষয়ে নিরাপদ রাখিতে চেস্টা পাইতেছে, সে তরবার বা সে 
বন্দহক কখনোও তাহাদের বিরদ্ধে উত্তোলিত হইবে না। সুতরাং তাহারা আপনাদিগকে 
সহায়শুন্য ভাবে নাই। কোম্পানির বিরুদ্ধে সমৃখিত হওয়াতে তাহাদের ভয়ও জন্মে 
নাই। তাহারা 'নিভয়ে, আবিকারচত্তে দিল্লীতে প্রবেশপূবক ফিরিঙ্গীদগের 
শোঁণতন্তরোত প্রবাহিত কাঁরিতে প্রবৃত্ত হয়। 

এই সময়ে ৩৮ গণিত সৈনিক-দলের কতিপয় সিপাহগ রাঙ্জপ্রাসাদ রক্ষা করিতেছিল। 
যখন মিরাটের উত্তোজত সপাহীগণ প্রাসাদের একপ্রান্তে উপাাস্থত হয়, তখন কাণ্তেন 
ডগলাস ও কাঁমশনর ফেঞ্জার সাহেব অপর প্রান্তে থাকিয়া উন্ত প্রাসাদ-রক্ষক সোনক- 
দিগকে আপনাদের পক্ষে রাখিতে সাবশেষ চেষ্টা করেন । কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতণ 
হয় নাই । মিরাটের রণমত্ত অশ্বারোহীগণ 'প্রবলবেগে উপস্থিত হইল, প্রাসাদ-রক্ষক 
সোনকেরা কাঁমশনর বা কাপ্তেন ডগ.লাসের কথায় কর্ণপাত না কাঁরয়া আগম্তুকদিগের 
প্রতি সমবেদনা দেখাইতে লাগিল । জাতিনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কায় 'দিল্লশর দিপাহশরাও 
স্াতৃশয় উত্তোজত্ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের উত্ত্জনা তিরোহিত হইল না। 
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যখন তাহারা 'মিরাটের সৌনক-পুরুষাঁদগের চিরম্তন ধর্মরক্ষার জন্য দঢপ্রাতিজ্ঞ দেখিল, 
তখন তাহারাও দরঢপ্রাতজ্ঞ হইয়া, সেই সৌনক-পুরূষদিগের পাঁরপোষক হইতে লাগিল । 
এখন কর্তৃপক্ষেব কোনো কথা রক্ষিত হইল না। কর্তৃত্ব কোনোও ফল দেখা গেল না। 
ক্ষমতা; আজ্জ্বা, সকলই এখন বার্থ হইল । উত্তোজত 'সিপাহীরা আর কাহারো ক্ষমতার 
নিকট মস্তক অবনত না কাঁরয়া, আর কাহারো আদেশ পালনে অগ্রসর না হইয়া, 
আপনারাই আপনাদের কর্ড হইয়া উঠিল, আপনারাই আপনাদের ইচ্ছানুসারে কার্য 
কিতে লাগণ। কমশনর ও কাপ্তেন নিরুপায় হইলেন । তাঁহাদের ক্ষমতা, তাঁহাদের 
প্রভৃত্ব, তাঁহাদের কর্তৃত্ব -_ এখন সমস্তই অন্তাহ্হত হইল । এক মুহূর্ত পুবে যাহারা 
তাহাদিগকে দেখিয়া বিনয় ও সৌজন্যের সহিত অভিবাদন কারিত, তাঁহাদের আদেশ- 
পালনে যাহারা সর্বদা প্রস্তুত থাকত, এখন তাহারাই তাঁহাদের উপর কর্তৃত্ব দেখাইতে 
অগ্রসর হইল। এই আকাঁস্মক পরিবর্তনে" সময়ের এই বিচিত্র গাততে ফেজার ও 
ডগ-লাস+ উভয়েই বাস্মত হইলেন । বিস্ময়ের সাঁহত তাঁহাদের ভয়ের আবিভাব হইল। 
তাঁহারা প্রঁতমুহূর্তে আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন বোধ কাঁরতে লাগিলেন । যখন 
অশ্বারোহশীরা তীব্রবেগে উপাচ্থিত হয়, তখন কাঁমশনর ফেঙ্গার ও কাঞ্তেন ডগলাস 
উভয়েই বগণতে চাঁড়য়া আক্রমণকারীদগকে 'নিরস্ত কাঁরতে প্রযাস পাইতোঁছলেন। 
পূর্বে উস্ হইয়াছে, নগরের কোতোয়াল কাঁমশনরকে উপস্থিত বিপদের সংবাদ জানাইয়া- 
ছিলেন । সংবাদ পাইরাই কাঁমশনর সাহেব গঃলিভরা বন্দঃক লইয়া বগণীতে চীঁড়য়া, 
দুইজন অ*্বারোহ আর্লীর সাহত বাঁহরে আসেন, কাপ্তেন ডগলাসও তাঁহার সহিত 
মিলিত হন। অন্সার্ঢ্ সৌঁনকেরা আদালশীদগকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করে --“তোমরা 
ফাঁরঙ্গীদের জন্য না আপনাদের ধম“রক্ষার জন্য প্রস্তুত রাহয়াছ ? 'জিজ্ঞ্াসামান্রেই 
দুইজন আদাঁলী বিক১স্বরে “দীন দীন” কারয়া উঠে। ফ্রেজার ও ডগলাস সাহেব 
বহুদিনের পর মুসলমানের রাজধানীতে মুসলমানের যুদ্ধরব শ্নয়া ব্যাকুলভাবে গাঁড় 
হইতে নামিয়া পরশ স্টেসনে উপাস্থত হইলেন । এঁদকে আব্রমণকারণী অ*্বারোহণগণ 
তাঁহাদের সণ্মুখীন হইতে লাগল । ফ্রেঞজজার সাহেব একজনকে গলি করিলেন । তাঁহার 
নিক্ষিপ্ত আর এক গুলতে আর একগনের আধাম্ঠত অ*ব আহত হইল। কিন্তু 
ইহাতে আক্রমণকারীদগের উদ্যম নষ্ট ও উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। জনতা ক্রমে বৃদ্ধি 
পাইতে লাগল, উত্তোঁজত 'সপাহশগণ ক্লমে দলবদ্ধ হইয়া গ্রবলবেগে, বিপুল উৎসাহে 
আনিয়া পাঁড়ল। ফ্রেঞ্ার সাহেব তখন পলায়ন ব্যতীত আর কোনো উপায় দোখলেন 
না। তিনি আবার গাড়িতে উঠিয়া লাহোরতোরণের আভমহুখে ধাবিত হইলেন ।* 

শনি লাশীশিীশীসপশস শী শপ ৮ শপ পিসী শা 

* কেহ কেহ উল্লেখ কাঁরয়াছেন, কমিশনর গাঁড় হইতে লাফাইয়া পাঁড়য়া লাহোর- 
(তারণের 'নকট যাইয়া সুবাদারকে ছার রুদ্ধ কারতে বলেন। সুবাদার কমিশনরের 
কথা রক্ষা করে। কমিশনর ও কাপ্তেন উভয়েই আগন্তুক অ*্বারোহীদগের 
সহযোগণ হওয়ার জন্য সুবাদারকে তিরস্কার করাতে সুবাদার 'কিছ; ক্রুদ্ধ হয়। 
[ি্তু ক্লোধের আবেগে ইংরেঞ্জধিগের কোনো আঁনষ্ট করে নাই ; প্রত্যুত তাহাদিগকে 
প্লায়ন কারতে কহে 12149717777 4747471 27707716, 10. 41) 1. 159, 
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এদিকে কাপ্তেন ডগলাস প্রাসাদের পাঁরখায় লাফাইয়া পড়লেন ।* পতনে বড় আঘাত 
লাগিল। "তিনি পাঁরখায় পাঁড়য়া আক্রমণকারণীদগের গ্রলিবূষ্টি হইতে আত্মরক্ষা 
কারলেন বটে, কিন্তু পতনজননত আঘাতে তাঁহার শান্ত বিনষ্ট হইলা প্রাসাদের কয়েক 
জন চাপরাসী তাঁহাকে এই অবস্থায় ধরিয়া উপরে তুলিল এবং একজন তাহাকে পিঠে 
করিয়া তাঁহার গৃহে আ'নিল। কামশনর ফ্রেজার সাহেব ও 'দিল্লশীর কলেন্টুর হচিনসন 
সাহেব (ইনিও আহত হইয়াছলেন ) এই স্থানে উপস্থিত হইলেন ।** 

আক্রমণকারণগণ র্লমে কাপ্তেন ডগলাসের গৃহের 'নিকটব্তা হইল । এই সময়ে 
একজন ইংরেজ পাদরী ও কাঁতিপয় ইউরোপণয় মাহলা কাণ্ডেনের গ্হে অবাস্থিতি 
কাঁরতেছিলেন। পাদরণ কোলাহল শুনয়া নীচে নামিয়া আসিলেন ; আসিয়া দোখলেন, 
কাপ্তেন ও হচিনসন উভয়েই নীচে রহিয়াছেন। তান কাঁতিপয় প্রাসাদ-রক্ষক দ্বারা 
ইহাদিগকে উপরে লইয়া গেলেন। কমিশনর সাহেব নঈচে িখড়র, নিকট থাকিয়া, 
উত্তোজত লোকাদগকে নিরস্ত কারবার চেষ্টা পাইতে লাগলেন । তিনি তরবারি হাতে 
কারয়া স"ড়র নীচে দীড়াইয়া রাহয়াছেন, এমন সমরে একব্যান্ত তাঁহাকে অস্ত্রাধাত 
করল। ম হত মধ্য আর কয়েকজনের উত্তোলিত তরবারি তাঁহার দেহে নিপাতিত 
হইল। মৃহূঙমধ্যে কমিশনর ফেঞ্জারের জখবনশুন্য ক্ষত-বিক্ষত দেহ দিখড়র নীচে 
পড়িয়া গেল। 

কামশনরের হত্যার পর উন্নন্ত পোকেরা উপরে গেল ।॥ ডগলাস, হচিনদন প্রীত 
ইং:রেজ ও কতিপয় ইংরেজ মাহলা উপরের থরে ছিলেন । প্রথমে সিশড়র উপরের ছ্বার 
রুদ্ধ কাঁরয়া আক্ুমণকারশীগকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কন্তু জনতার 

প্রবলবেগে দ্বার রোধকরা কাহারো সাধা হইল মা। নিমিষমধো সমুদয় শেষ হইগ্া 

* পূর্বে উন্ত হইয়াছে, দিল্লগর সম্ভুটের বাসভবন একাঁট সুদ দুর্গ বলিয়া পরিগণিত 
হইত । শাহ ₹"হা উহা দৃগ'স্বরুপ.কারয়াই প্রস্তু ত করিয়াছিলেন । সুতরাং উহা 
দূর্গ রি আঁভাঁহত হইয়া থাকে । দহগেরি প্রাচীর 591৫০ ফুট উচ্চ, পাঁরখা 
বিস্ভত ও এত গভশর। বিখ্যাত ফরাসী ভ্রণণকারা বাঁনয়ির লাখয়াছেন যে, দুগের 
পারখা জলপর্ণ ও মৎস্য-বহুল ছিল । শেষে শ.কাইয়া যায় । 71727615০72 
171770%. 701. 119 1). 286. 

** এ সমবন্ধে অনেক মতভেদ আছে । 'িলর অধিপাতি এবং মোগলবেগ নামক এক 
ব্যান্তর (এ ব্যাস্ত ফেজগারের হত্যাকারী বাঁলয়া ধত হয় । ১৮৬২ অন্দে ইহার বিচার 
হয় ) খিচারকালে যে সকল সাক্ষীর এজেহার লওয়া হয়, তাহাদের একজন বলে, 
হচিনসন সাহেব কাণ্তেন ডগলাসের সঙ্গে আসেন । আর-একজন নিদেশি কহে, 
(তান ফেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে উপস্থিত হন। তৃতীয় ব্যাস্ত বলে, কাপ্ডেন ডগলাসের 
যখন কথা কহিবার সামর্থ্য জদ্মিল, তখন 'তাঁন হচিনসন সাহেবকে তাঁহার গৃহে 

লইয়া যাইতে আপনার চাপরাসাঁদগকে আদেশ 'দিয়াছিলেন। -7)6) 52০) 
7121, 701. 17) 20. 76) 7046, 
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গেল। নিমিষমধ্যে সকলের শব-নিঃসত-শোণিতস্রোতে সমস্ত গৃহ প্লাবিত হইল। 
নর-শোণিত-প্রবাহে দিল্লীর সম্াটের বাসভবন এইর্পে কলাঙ্কিত হইল। এই 

হত্যাকাণ্ডে দিল্লার বৃদ্ধ ভূপাঁতকে অপরাধী করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিছুদিন 
ধরিয়া অনেকের বি*বাস ছিল যে, উন্মত্ত লোকেরা ইংরেজ মাঁহলাদিগকে টানিয়া বাহাদর 
শাহের নিকট লইয়া ষায় এবং বাহাদুরের সমক্ষে অথবা বাহাদুরের অন:মাতিক্রমে 
ইহাদিগকে বধ করে। এই ঘটনা কল্পনায় রাঁঞজত হইয়া, নানা “বচিন্ত কাহিনগর উংপর্তি 
করে। কিন্তু শেষে উহা অলীক বলিয়া প্রাতপন্ন হয়। বদ্ধ ভূপাতির অনুমাতিক্রমে 
যে ইংরেজ কুলনারীগণ নিহত হইয়াঁছলেন, তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই । 
প্রত্যুত 'দিল্লন*বর উর্পাম্থৃত সঙ্কটে ইংরেজাদগের সপক্ষতাই কাঁরয়াছলেন। ইহার অনেক 
প্রমাণ আছে। কাঞ্তেন ডগলাস মত্যুর ফিছ্ পূবে তাঁহার গুহের নহিলাদিগকে 
বাহাদ্যর শাহের মহিষীর গৃহে পাঠাইবার জনা ভূপাঁতর নিকট পালক" চাহিয়াছিলেন। 
ভূপাত কাণ্ডেনের প্রার্থনা পর্ণ কারতে উদাসীন হন নাই। পাল্কী পেশীছতে কছু 
1বলঘ্ব হইয়াছিল । ইহার মধ্যেই সমস্ত শেষ হইয়া যায়।* উত্তেজিত 'সিপাহশগণ 
বৃদ্ধ বাহাদুরের নামে সকল কার্য কারতোঁছিল বটে, কিন্তু বাহাদুর শাহ তাহাদের পক্ষ 
সমর্থনে অগ্রসর হন নাই। তাহাঁদগকে কোনোরূপ উৎসাহ 'দিতেও তাঁহার প্রবত্তি 
জন্মে নাই। তিনি ইংরেজদিগের সহত সাঁ্মিলিত হইয়া মিরাট হইতে সাহায্য-প্রাপ্তর 
প্রতীক্ষা করিংতাছিলেন। যখন উন্মত্ত 'সিপাহনীদগের আক্রমণে সমস্ত নগরে গোলযোগ 
উপাগ্থত হয়, ইউরোপাীয়গণ পলায়িত বা নিহত হইতে থাকে, তখন দিল্লীর বষাঁয়ান 
অ'ধপ'ত আগ্রায় কলএবন সাহেবের নিকট একখান পন্্র পাঠাইয়া দেন । এই পন্ত্রে তিনি 
উজ্লেখ করিয়া'ছলেন যে, সমস্ত নগর এবং দিল্লীর দুর্গ সিপাহনীদগের হস্তগত হইয়াছে । 
[তান নিজেও 'সপাহণীদগের অধানে রাহিয়াছেন। উত্তোজত সোঁনকগণ নগরের দ্বার 
খুলিয়া মিরাটের প্রায় একশত 'সপাহার সাঁহত 'মাঁশযাছে । ফ্রেদার-প্রমুখ ইংরেজেরা 
ঘনহত হইয়াছেন। এইপন্র পাইয়া কলবন সাহেব ১৫ই মে কাঁলকাতায় টেলগ্রাম 
করেন। ভারতবধা় গবনমেণ্ট এইরূপে কলবিন সাহেবের নিকঙউ হইতেই 
প্রথমে উপাচ্ছত দূর্ঘটনার সংবাদ অবগত হন।** যান প্রথমে সংবাদ দিয়া উত্তর- 
পাণ্তম প্রদেশের লেশ্টেনেপ্ট গবর্নরকে সতর্ক করিয়াছিলেন এবং খাঁহার সাহায্যে 
লেপ্টেনেন্ট গবনর প্রথমে গবন“মেপ্টকে উন্ত সংবাদ জানাইতে সম হইয়াছিলেন, তান 
যে উত্তোজত িপাহশীদগকে উৎসাহ 'দিয়া ইংরেজাঁদগেব সর্বনাশ ঘটাইতোছলেন; ভাহা 
কখনো সম্ভবপর নহে । 

রাজপ্রাসাদে রণমত্ত নিপাহপাঁদগের কোলাহল শ্বানয়া বদ্ধ ভূপতি সাতিশয় শাঙ্কত 

হইলেন। পূর্বে এই স্থানেই তাঁহার পূর্বপুরুষ বৃদ্ধ শাহ আলম একজন মুসলমানের 

অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব কথা এখন বাহাদ5র শাহের 

মরণ হইল। বাহাদুর শাহ এখন আপনার প্রাসাদে অভূতপূর্ব লোকারণ্যের আঁবিভাবি 

রঃ 72)6, 55203 77/27, 701. 41) 2. 8০, 7016, 

** 16127111) 11701077271710176১ 7০1৮ 415 20. 159. 
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দেখিয়া বড় গোলযোগে পড়লেন । উত্তেজিত সিপাহশগণ শোণিত-রাঁঞজত তরবারির 
আস্ফালন করিতে করিতে নগরের লোকাদগ্নকে তাহাদের অনুবতর্ণ হইতে কহিতোঁছিল। 
তাহাদের ভৈরব-রবে প্রাতি মৃহ্র্তে সমগ্র প্রাসাদ কাঁপয়া উঠতোছল। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ 
তৃতীয় অম্বারোহী দল, ৩৮ গাঁণত সৈৌনকগণ ও মিরাটের পদাতিক-দলে* পাঁরপূর্ণ 
হইয়াছিল । নগরের অনেক উত্বোঁজত মুসলমান আধবাসণ চাঁরাদিক হইতে আসিয়া 
ইহাদের সংখ্যা বুঃদ্ধ কারতোছিল। প্রাসাদের বাহরের গৃহগতলকে অশ্বারোহী 
সোঁনকেরা আপনাদের অ*্বসকলের আন্তাবল করিল। মিরাটের পদাতিক সৈন্য সমস্ত 
রান্ত হাঁটিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, তাহারা এখন মোগল সম্মাটের সুরম্য সভামশণ্ডপে 
বিশ্রাম কারতে লাগিল। প্রাসাদের সর্বঘ্র সশস্ত্র রক্ষক সাননাবাঁশত রহিল । দেখিতে 
দেখিতে অসহায়, শোচনীয়-দশাগ্রস্ত অশশীতিপর বদ্ধ বাহাদ:র শাহের প্রশস্ত বাসভবন 
স্ুরাক্ষিত সৌনক-নবাসে পাঁরণত হইল । 

এদিকে দিল্লীর ইংরেঙ-পল্ল' দাঁরয়াগঞ্জে অবাধে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটতে থাকে । এই 

ভয়ঙ্কর ঘটনার কোন কোন: সময়ে সম্পন্ন হয়, তাহা সক্ষমরূপে নিদেশ কারবার 
কোনো উপায় তাই। বেলা দুই প্রহরের মধ্যেই প্রধান প্রধান ইংরেজেরা যুণ্ধোম্মত্ত 
'সপাহনীদিগের আক্রমণে মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইতে থাকেন । দুই প্রহরের সময়ে দিল্লীর 
ব্যাঙ্ক আক্রান্ত ও বিলণ্ঠত হয়। ব্যাঙ্কের কর্নচারিগণ এই আক্রমণে বাধা দিতে গিয়া 
1[নহত হন। ইংরেজের লাখত ইতিহাসে এই প্রসঙ্গে একাট ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। 
ঘটনাটি এই---দিজ্লীর ব্যাঙ্কের কাষাধ্যক্ষ বেরেস ফোর্ড সাহেব আপনার স্ত্রী ও 
সম্তানবর্গের সাহত বাহরের একাট ছাদে আশ্রয় লইয়া/ছলেন। সাহেবের হাতে 
[নহ্কোশিত তরবারি ও তাঁহার স্ত্রীর হাতে সুতীক্ষ বর্শা ছিল। সাহেব তরবারির 
সাহায্যে বহুক্ষণ আত্মরক্ষা করেন। একব্যন্তি উপস্থিত ঘটনাস্থলে ছিলেন। ইনি 
কাহয়়াছেন-_বাব বেরেস ফোর্ডের বশারি আঘাতে একজন আক্মণকারা ধরাশায়ী হয়। 
[িন্তু শেষে ইহারা সকলেই বিনষ্ট হন। ব্যাঙ্ক অবাধে বিলুণ্ঠিত হয় ।** “শঁদজলী 

গেজেট” নামক সংবাদপন্রের ছাপাখানাও এইরূপে বিধ্বন্ত হইয়া যায় । প্রায় দ.ই প্রহরের 
সময় ছাপাখানার খ্রীস্টধমবিলম্বী কম্পোজটরগণ নিহত হন। আরুমণকারিগণ 
ছাপাখানার সমস্ত অক্ষর মারাত্মক কার্যসাধনের জন্য লইয়া যায়| সিপাহণরা ইংরেজদিগের 
উপর এতদ;র ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা যেখানে ইংরেজ বা তাহাদের স্বধর্মের কোনো 
ব্যান্তকে দেখিতে পায়, সেইখানেই আপনাদের সংহারিণী-শস্তির পারচয় দিতে থাকে । 
নগরের প্রীস্টধমবিলদ্বীগণ অবাধে নিহত হন। তাঁহাদের সপ্পান্ত অবাধে বিলুপ্ঠিত 
হয় এবং তাঁহাদের গৃহ অবাধে দগ্ধ হইতে থাকে ।*** 

* মিরাটের পদাতিক সৌনক-দল কখন 'দিল্লীতে উপনীত হয তাহা সক্ষঃরূপে জানা 

যায় নাই। এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যান্ত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 

%*:720)6) ১০172) 1167. /01. 145 0. 81. 

*** [দিজ্লশী গেজেটের সহকারী সম্পাদক ওয়াজোপ্ট্িবার সাহেব এ "বিষয়ে 'লীখয়াছেন যে, 
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এই সময় হইতেই দিল্লীর সৌনক-নবাসে এতদ্দেশীয় সৈনিক-পুর্যাঁদগের মধ্যে 
উত্তেজনার চিহ্ন লক্ষিত হয়। নগরের কিছ; দূরে পাহাড় আছে* । এই পাহাড় ও 
যমুনার মধ্যস্থলে দিল্লী অবস্থিত। নগরের প্রায় দুই মাইল দূরে--পাহাড়ের উত্তরে 
সৌনিক-নিবাস ছিল ! 'দিজ্লীর 'সপাহখগণ পুঝ্ে. কোনোরূপ অসস্ভোষ প্রকাশ করে 
নাই, কোনোরূপ বিরাগ বা কর্তব্য-সম্পাদনে কোনোরূপ গদাস্য পক তাহাদের 
অস্তার্নগ্ঢ় বিদ্বেষের পাঁরচয় দেয় নাই । মীর মন্দুর আলি এবংসহায় সিংহ নামক ?দজ্লণীর 
যে দুইজন অফিসর ৩ গাঁণিত অ*বারোহম্দলের সৈনিক-পুরুষাঁদগের [িচারজন্য মিরাটের 
বিচারাসনে উপবিষ্ট ছিলেন,তাঁহারাও স্পষ্ট নির্দেশ কা1রয়াছেন যে, দিল্লীর দুর্ঘটনার 
পূর্বে গিপাহশীদিগের মধ্যে কোনোরূপ বিরাগের চিহ্ন দেখা যায় নাই'*। যে দিন 
[মরাটের িপাহণগণ ইংরেজপিগকে আরুনণ করে, ইংরেজদিগের শোিত-ম্রাতে যে দিন 
মরাট প্লাবত হয়, সে দন পযন্ত 'দিজ্লীর সোনিক-নিবাসের 1সপাহশরা শান্তভাবে 
আপনাদের কার্যে 1নাঁবন্ট 'ছিল। কেহ কেহ কহিয়াছেন যে, এই দিন অপরাহে একখান 
গাঁড় 'দিজ্লবর সৌনিক-নিবাসে উপ্াচ্থুত হয় । এই গাড় এতদ্দেশীয় লোকে পূর্ণ ছিল। 
ইহাদের সামারক পারিচ্ছদ ছল না, কিন্তু ইহারা যে, 'মিরাটের 'সিপাহখ, তাহা জানা 
গিয়াছিল*** | যাহা হউক, রবিবার পর্যস্ত 'দিজ্লীর সোঁনক-নবাসে কোনোরূপ 
গোলযোগ উপাঁস্থত হয় নাই, সৈনিক-নিবাসের 'সপাহণাদগের শান্তভাবের কোনো ব্যত্যয় 
দেখা যায় নাই । কিন্তু পরাঁদন এই অবস্থার পাঁরবর্তন হয়॥। পরাদন বলবতী 
বৈর-নিষতিন-স্পুহা ও ঘোরতর বিদ্বেষ-ব্দ্ধিতে 'সিপাহীরা বিচলিত হইয়া উঠে । 

সোমবার প্রাতঃকালে দজ্লীর ৩৮ সংখ্যক, ৫৪ সংখ্যক ও ৭৪ গাঁণত দলের সমস্ত 
[সপাহী এবং গোলন্দাজ সেন্য কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত হয় ॥ বারাকপুরের 
জমাদার ঈশ্বর পাঁড়ের [বিচারের বিবরণ ও তাহার প্রাণদন্ডের আদেশ-লাপি সমবেত 

পরস্পর লা পপ শপ পাস এস 

অ*বারোহণরা আপনাদের অশ্বসকল বাহিরে রাখিয়া ইউরোপাীয়াদগের গ্হে প্রবেশ 
করে। তাহারা বাঁলতে থাকে যে, তাহারা লুঠ কারবার জন্য আসে নাই_ফরিঙ্গী- 

দগের প্রাণ লইতে আসিয়াছে । যে গ্হে তাহারা ইউরোপায়ের দেখা না পাইয়াছে, 

সেগহ নগরের উত্তেজিত লোকে বিনষ্ট করিতে ন্রুট করে নাই। আধ ঘণ্টার 
মধ্যেই গৃহের সমগ্ত জিনিস লুঠ করিয়া ইহারা সেই গুহে আগুন লাগাইতে থাকে। 
-7/22271761961) 1127721176- ০9770 489)62 ১৪০০) 77475 7৮94, 44, 

77. 82১ 71012. 

* আরাবলী পর্বতের দুইটি শাখা ও যমুনার মধ্যে নূতন দিজ্লী বা শাহজহাবাদ 

অবাচ্থিত। এই দুই পর্বত-শাখার নাম জু্জুলা পাহাড় এবং বেজংলা পাহাড় । 

বেজুলা পাহাড়ের উত্তরে সৌনিক-নবাস ছিল। 
*% 1607117) 1)101217 12777171165 70 415 17, 19১. 

*** [দিল্লীর আধপাতির বিচারে কাপ্তেন টাইটলার আপনার এজাহারে এই কথা প্রকাশ 

করেন ।--8%2)6, 527০) 7747১ ৮০1 11 0. 83) 7016. 
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সৈনিকদিগের সমক্ষে পঠিত হইতে থাকে । কর্তৃপক্ষ এই ঘটনা শুনাইবার জন্য, 
দিজ্লশর সমন্ত সৌনক-পুরুষকে কাওয়াজের ভূমিতে আঁনয়াছিলেন। যখন উপস্থিত 
বিষয় তাহাদের সমক্ষে পঠিত হয়, তখন তাহারা উহার অনুমোদন করে নাই । জমাদারের 
প্রাণদণ্ডের কথা শানয়া তাহারা 'বরান্তি প্রকাশ করে । বিরান্ত প্রকাশ ব্যতীত, সে সময়ে 
তাহাদের মধ্যে কোনোর্প বিদ্বেষের চিহ্ন লাক্ষত হয় নাই। 'সিপাহশরা কাওয়াজের 
প্রশস্তক্ষেন্র হইতে আখনাদের আবাস-গ্ৃহে প্রত্যাগত হয়। ইংরেজ অফিসরেরা সকলে 
একন হইয়া, নিশ্িন্তমনে নিকটবতণী স্থানে প্রাতঃকালিক আহারে প্রবৃত্ত হন। ইহার 
পর তাহারা আপন আপন গৃহে যাইয়া যখন স্নানা,দ কাঁরয়া, দৈনান্দিন কার্ষে প্রবৃত্ত 

হইতে।ছলেন, তখনো তাঁহাদের মনে কোনোরূপ আশঙ্কা উপাস্থিত হয় নাই, এই দিনে যে 
তাহাদের সমস্ত আশা ভরসা ফুরাইবে, তাহা তখনও তাঁহারা বুঝতে পারেন নাই । 
1কন্তু বেলা প্রায় ১০টার সময়ে তাঁহাদের মানাঁসক ভাবের পাঁরবর্ত হয় । এই সময়ে 
তাঁহারা অবগত হন যে, ৩ গাঁণত অ*্বারোহবীগণ মিরাট হইতে ত্বারতগাতিতে নগরে 
উপ্পাস্থিত হইয়াছে । ভূতা ও আর্দালীরা আপন আপন আঁফসরাদগকে শশব্যস্তে এই 
সংবাদ জানায় । আঁফসরগণ তাড়াতাড় সজ্জিত হইয়া আপনাদের কর্তব্যসম্পাদনে 
উদ্যত হন। কিন্তু তখনোও তাঁহাদের বিশ্বাস ছল যে, এই 'সপাহশরা কেবল কারা- 
গারের কয়েীদগকেই বিমৃক্ত কাঁরবে তাহারা ইহার আতীঁবস্ত আর কিছুই করিতে 
সমর্থ হইবে না। যাঁদ 'মিরাটের 'সিপাহগগণ প্রকৃতপক্ষেই যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে, তথায় যে সকল ইউরোপীয় সৈনা আছে, তাহারা অবশ্য এই উন্মস্ত 
সৌনকাদিগকে আক্রমণ করিবে । ন্ুতরাং 'দজ্লীতে যাঁদ মিরাটের ?সপাহশীরা আসিয়া 
থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের সংখ্যা খুব অল্প হওয়ার সম্ভাবনা । আঁফসরেরা 
এইরূপ ভা?বয়াই মনে মনে আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত দোঁখতে দোখিতে তাঁহারা 
উন্মত্ত সোনকদগের নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে আত্মাবসর্জন করিতে লাগলেন । 

রিগে।ডয়ার গ্রেবস দিজ্লীচ্থিত সমন্ত সৌঁনকদলের অধ্যক্ষ 'ছলেন । তিনি সোনিক- 
[দিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত বিপদ নবারণের দন্য সকলকেই প্রস্তুত হইতে 
কাঁহলেন, সকলকেই 'বিন্ভ্তভাবে গবন্মেন্টের কার্ধসাধনে অনুরোধ করিতে লাগিলেন । 
মৌনকগণ 'ব্রগে'ডয়ারের কথায় ধথোচিত উৎসাহ দেখাইতে লাগল । আঁবলদ্বে ৫৪ 
গঁণত সৌনকণল নগরের আঁভমুখে যাইতে আদিম্ট হইল । ইহার্দের সেনাপাঁতি কনেলি 
রিপ্লে আব্রমণকারী।দগকে নিরস্ত করিবার জন্য ইহাদগ্গকে শীঘ্র শীঘ্ধ নগরের কাশ্মশর- 
তোরণের অভিম:খে লইয়া যাইতে লাগলেন । উন্মত্ত (সপাহনগণ উন্ত তোরণের দিকেই 
অগ্রসর হইতোছিল । সেনাপাতি আপনার সোনিকাদগকে বন্দুক ভারতে 'দিলেন না, 
[তান কেবল সাঙ্গনৈর বলেই আব্রমণকারীদিগ্রকে 'নিরন্ত করিতে ইচ্ছা কারিয়াছিলেন। 
যখন এই সৈনক-দল নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন ইহাদের ম.খের 
ভাব দেখিয়া কেহই ইহাদিগকে 'বিবাসঘাতক বাঁলয়া সন্দেহ করেন নাই । একজন 
তরুণ-বয়দ্ক ইংরেজ আফিসর ও একাঁট ইংরেজ-মহিলা কহিয়াছেন থে, এই সৈনিক-দলের 
প্রভু-ভান্তর উপর তখনোও তাঁহাদের আব্বাস জন্মে নাই! এই 'সিপাহগণ যখন 
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প্রশান্তভাবে ও প্রসন্নমুখে অগ্রসর হয়, তখন তাহারা এই বাঁলয়া আহলাদ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন যে, উন্ত সাহসী সৌনক-দল তাহাদিগকে রক্ষা কারবার জন্য, তাঁহাদের স্বপক্ষে 
যুদ্ধ কারতে উদ্যত হইয়াছে । &৪ গাণত সৌনক-দল কাশ্নীর-তোরণের নিকট আক্লমণ- 
কারী [সপাহীদিগের দেখা পায় । এই আক্ষমণকারী অ*্বারোহণ সৌনকগণ তশব্রবেগে ও 
বপূল উৎসাহে অগ্রসর হইতেছিল। তাঁহাদের পশ্চাৎ বহসংখ্যক পদাতিক সৈন্য 
ছিল, ইহাদের লোহিত পরিচ্ছদ পথের ধূলিতে মলিন হইয়াছিল। সে সময়ে 
সূর্যালোক ইহাদের সাঙ্গনে প্রতিফালত হইয়া অপূর্ব দশ্য বিকাশ কাঁরতেছিল, 
আরুমণকারীদের সংখ্যা কত 'ছিল তাহা কর্তৃপক্ষ নির্দেশ করেন নাই । বাহিরেব লোকেরা 
কেহ কেহ, ইহাদের সংখ্যা কুঁড়ি হইতে দেড়শত পর্যন্ত নিদেশ কাঁরয়াছে। যাহা 
হউক, ইহাদের দল যে, নগরের উন্মত্ত লোকে পাঁরপুষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। আক্ুমণকারী িপাহশরা সোনক-নবাসের আঁভমুখে অগ্রসর 
হইতেছিল, এমন সময়ে &৪ গাঁণত সোনক-দল তাহাদের সম্মুখীন হয় । তাহারা 
এই সৌনিক-দলকে দেখিয়াও নিভণয়ে অগ্রসর হইতে থাকে । অগ্রসর হইয়া, 
তাহাদিগকে কহে যে, তাহারা তাহাদের সাঁহত "বিবাদে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহাদের 
অফিসরাদিগের সাহতই তাহাদের বিবাদ। ৫৪ গ্াাঁণত সৌনকেরা বন্দুক ভরা নাই 
বলিয়া, 'বিপক্ষদগের উপর হলি চালাইতে িলম্ব কবে । 'কন্তু খন তাহাঁদগকে 
গুলি ভরিতে আদেশ দেওয়া হইল, তখন তাহারা এই আদেশ পালন কাঁরল বটে, কিন্তু 
তাহাদের 'নাক্ষধ গুল বিপক্ষদিগের কাহারো গায়ে লাগল না। এ দিকে বিপক্ষ 
অম্বারোহ-দল প্রবলবেগে আসয়া অ।ফসরাদগের হত্যা কারল। কনেল 'রিপ্লের দেহ 
অস্ত্রাথাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।* আর চারজন ইংরেজ সেনিক-পুরুষও এইরুপে 
নিহত হইলেন । 

যখন &৪ গণিত সৈনিকেরা কর্নেল রিপ্লের অধীনে নগরের অ'ভমহখে গ্রমন করে, 
তখন দুইটি কামান লইয়া যাওয়ার উদযোগ হইতোঁছস। এই সোনক-দলের অবাঁশল্ট 
দুই রোঁজমেপ্ট সৌনক-নবাসে ছিল। ক্যমান দুইটি সাঁজ্জত হইলে মেজর পটর্সন: 
সেই কামান ও অবাঁশস্ট দুই রেজিমেন্ট লইয়া কাশ্মীর-তোরণের অভিমুখে অগ্রসর হন । 

« কাঁথত আছে কনেল রিপ্লে স্বয়ং স্বীকার কারয়াছিলেন যে, তাঁহার !নঙ্গের সৈন্য 
তাঁহাকে সাঁঈগন দ্বারা 1বদ্ধ কাঁরয়াছিল। 'তিনি এই অবস্থায় সৈনিক-নিবাসে আনত 

হন। আহত করন্নকে ডু'লতে কারয়া দিল্লশ হইতে দ্থানান্তরিত করিবার উদ-যোগ 

হইয়াছিল। কিন্তু বেহারারা তাহাকে লইয়া যাইতে অসম্মত হয়। তাহারা 

গোলযোগে ভগত হইয়া আপনাদের গৃহে পলাইল বটে, কিন্তু রিপ্লেকে উন্মত্ত 
1সপাহপীদগের হস্তে সমপণ করে নাই। তাহারা সোঁনক-নিবাসের একস্থানে 

আহত রিপ্লেকে লুকাইয়া রাখে, কয়েক দিন পরে একজন উত্তোজত সিপাহী 

তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বধ করে ।--7৫77185 2777671 1 2707016, 

701. 11, 7. 1609 

[সপাহী যুদ্ধ (২য় )--১০ 
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গোলন্দাজ সৈনিকেরা ঘর্দিও সে সময়ে প্রকাশ্যে কর্তৃপক্ষের আদেশে ওঁদাস্য দেখায় 
নাই, তথাপি তাহারা আপনাদের স্বদেশীয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিল। 
তাহারাও অন্যান্য সিপাহণীদগের ন্যায় আপনাদের সমবেদনায় 'বিসজন দেয় নাই। 
উপাচ্ছিত সময়ে সকলেই প্রগাঢ় সমবেদনা-সূন্রে আবদ্ধ ছিল, সকলেই একপ্রাণ হইয়া 
আপনাদের চিরন্তন বি*বাস ও চিরস্তন ধর্মের গৌরব-রক্ষায় দঢ়প্রাতিজ্ঞ হইয়াছিল । 
মেজর পটর্সন, কামান ও &৪ গাঁণত অবশিন্ট দুইদল সৈন্য লইয়া ভাড়াতাঁড় কাণ্মগর- 
তোরণের আভিমহখে যাইতে লাগিলেন । তাঁহার উপগ্থিতির পুবেই বিপক্ষগণ নগরের 
চারিদিকে ছড়াইয়া পাঁড়ল। পটরসন: সাহেব নির্দস্ট স্থলে যাইয়া 'বিপক্ষাদগের 
সাক্ষাং পাইলেন না। তাহার সম্মুখে বিপক্ষ-দলের ভঈষণ আক্রমণের চিহ্সকল দেখা 
যাইতে লাগিল । তাঁহার সহযোগিগণের 'বাচ্ছন্ন দেহসকল ইতস্ততঃ পাঁড়য়া রহিয়াছিল। 
তাহারা কিছুকাল পূর্বে যাঁহাদের সাহত নানা আমোদ করিয়াছিলেন, নানা 
ক্লীড়াকৌতুকে নানা কথাবাতয়ি পরম নুখে সময় আঁতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের 
বিচ্ছিন্ন গতাস্ু দেহ হইতে এখন অবিরল শোণিত-ন্রেত প্রবাহিত হইতোছিল। কনেল 
পটর্পন মুহূতমধ্যে এই শোচননীয ঘটনা দোৌঁখিয়া মমহিত হইলেন ॥ কিন্তু এখন শোক- 
প্রকাশের সময় ছিল না। কাশম্মীর-তোরণের অভ্যন্তরভাগে একটি বাড় আছে। 

ইংরেজেরা উহা “মেইন গাড”” নামে অভাহত কাঁরয়াছেন। কাপ্তেন ওয়ালেস নামক 
একজন সৈনিক-পুরুষ ৩৮ গাঁণত দলের কতিপয় সৈঁনিকসহ উন্ত স্থানে অরান্থিতি 
কারতোছিলেন । কাণ্তেন আপনার অধশন সৈনিকদিগকে, আক্রমণকারীদের উপর গলি 
চালাইতে আদেশ দেন। 1কন্তু তাঁহার আদেশে কোনো ফল হয় নাই । কর্নেল পটর্সন্ 
ম.তদেহসকল এখন এইম্থানে লইয়া আসলেন। তাঁহার সঙ্গে যে কামান ও &৪ গণিত 
দলের যে অবাঁশম্ট দুই রোঁজমেন্ট সৈন্য ছিল, তৎসমুদয়ও এইখানে উপস্থিত 
হইল । সমস্ত সৈন্য এইখানে সমবেত হইয়া প্রতিমুহূতে উত্তেজিত 'সিপাহাদগের 
আব্লমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । নগরের মধ্যে কি ঘটিতেছে, তাহা এই স্থানের ইংরেজ 
সেনাপতিদিগের গোচর হইল না। এই সময়েও সেনাপাঁতিগণ আশ্বস্তহ্দয়ে মিরাট হইতে 
সাহায্য প্রাপ্তির প্রতণক্ষা কারিতে লাগিলেন । মিরাটে যে ইউরোপীয় সৈন্য আছে, 
তাহারা হয় তো এতক্ষণ নগবের 'নিকটবতঁ হইতেছে, ইংরেজ সেনাপাঁতিগণ কেবল 

ইহাই ভাবতে লাগিলেন । 
মেজর পটর্সন্ ধখন সোনক-দল ও কামান লইয়া মেইন গার্ডে উপস্থিত হইলেন, 

তখন তিনি কাপ্তেন ওয়ালেসকে ৭৪ গাণত পদাতিক সৈনিক-দল ও দুইটি কামান আনিতে 
সৈনিকশনবাসে পাঠাইয়া দেন। এই হ্লে বলা উচিত যে, &৪ গাঁণত সৌঁনক-দল 
সৈনিক-নিবাস হইতে প্রস্থান করিলে ৭৪ গাঁণত-দল, গোলন্দাজ সৈন্যের কাওয়াজের 
ক্ষেত্রে উপনাত হয় । এইখানে গোলন্দাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ কাণ্তেন ডি টীসিয়র কাতিপয় 
কামান ও সৈন্য লইয়া অবাস্থিতি কারতেছিলেন। মেজর আবট ৭৪ গণিত সৈনিক-দলের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বেলা এগারটার সময় শুনিতে পাইলেন যে" 8৪ গাঁণত 
সোৌনক-দলের আফসারেরা নিহত হইয়াছেন। মেজর আবট এই সংবাদ পাইয়া যাহ 
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করেন, তাহার বিষয় তিনি স্বয়ং এইভাবে লিখিয়াছেন-_-'আমি তৎক্ষণাৎ অশ্বারূঢ 
হইয়া আমার সৌনক-দলের লাইনে উপগ্থিত হইলাম। উপা্থিত হইয়াই, ষাহাদের 
দেখা পাইলাম, তাহাদিগকে কহিলাম যে, এখন সকলেরই বিশ্বন্তভাবে কার্য কারবার 
সময় হইয়াছে । আমি কাম্নীর-তোরণের আভমুখে যাইতে উদ্যত হইয়াছি। আমার 
ইচ্ছা যে, বিষ্ব্ত সৈনিক-পুরূষেরা আমার অনুগমন করে। এই কথা বলার পর, 
[সিপাহীদিগের সকলেই গ্রামার সন্মূখীন হইল ; আগি তাহাদিগকে বন্দুক ভারতে 
আদেশ দিলাম, তাহারা গৃহূর্তমধ্যেই আদেশ পালন কাঁরল, এবং তেজাস্বতার সাহত 
নিদিষ্ট স্থানে অগ্রপর হইতে লাগল । আমবা কাম্মীরতোরণের নিকট সৈন্য সন্নিবেশ 
চ্ছলে ( মেইন গার্ডে ) উপস্থিত হইলাম এবং মিরাটের ?সপাহখদগের আক্কমণে বাধা 
দিবার জন্য প্রস্তুত হইযা রাহলাম। কিম্তু বেলা ৩টা পর্যন্ত শব্রুপক্ষের কাহারো 
দেখা পাইলাম না। শন্রুগণ নগবে ক কাঁঝতিছে, তাহাও আমাদেব গোচর হইল নাশ । 

বেলা প্রায় অতীত হইল । পতন গগনাস্থত সৃযেরি মদ করণ হংরেদ সৈনোর 
সন্িবেশ-গৃহ মেইন গার্ডে আসিম্া পাঁড়ল। কন্ত এখনো নগরের ঘটনা ইংরের 

সোৌনক-পুব্ষাদগের গোচর হইল না। দুই-একটি পলাতক ইউনোপণয় প্রাণের দায়ে 
ব্াতিবাস্ত হইয়া এইস্থানে উপস্থিত হধ টে, কিন্তু ইহাদের নিকট কোনো সংবাদ পাওযা 
গেল না। ইহারা দুবন্ধ আরুনশকাঝীব কঠোর হস্ত হইতে ?করুপে আপনাদের প্রাণ 
বাঁচাইয়া পলাইয়়া আসিয়াছে, তাহাই কেবল ভাতি-ব্যাকুলচিন্তে ভগ্রস্বরে কাঁহতে 
লাগিল। এই সময়ে ৩৮ গণিত ও &৪ গাঁণত দলের কতলোক মিরাটের সিপাহ্গ'পগ্েের 
মপক্ষতা কাবতোছল, তাহা গানা যায় নাই। কিন্তু দলশীর সমস্ত ভারতবধাঁয় 
সোতাক-দলই ষে, পাস্পব সমতদেনা-সতে দঢ়বদ্ধ হইযাছিল, তদ্বিষয়ে বোধহত্ন, সন্দেহ 
নাই। এইদিন সৃযস্তি পর্যন্ত ইহাদের অনেকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সপক্ষতা 
করিতেছিল। কর্তৃুপক্ষেব আদেশের অবমাননা কাঁবিতে ইহারা তখনো প্রস্তুত হয় নাই। 
[কিন্তু অনেকে আবার মাপনাদের ধর্মনাশের মাশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছল। 
মেইন গার্ডে যে সকল এতদ্দেশশয় সৌনক ছিন, ইংরেজ সেনাপতিগণ প্রতিমূহূ্তে 
তাহাদের উপরেও সন্দেহ কারতে'ছনেন, প্রতিমূহ্তে তাহাদের আশঙ্কা হইতোছিল 
যে, যে-সকল নৌনককে তাঁহাবা বন্দুক পুরিতে আদেশ দিয়াছেন, ত।হারাই হয়তে। 
উন্মত্ত হইয়া তাঁহাদের উপর গুঁল-বৃষ্টি ক'রবে । এইরূপ আশঙ্কা, এইরূপ দৃশ্চিজায় 
ইংরেজ সৌনিক-পুর্ষেরা ৬ল্ত সৈন্য-সমিবেশ-স্থলে অবাস্থদত করিতে লাগিলেন। 

প্রতিসৃহর্তে তাঁহাদের আশঙ্কা ও দরশন্তার আবেগ পবাঁপেক্ষা গভনরতর হইতে 

লাগিল। এই সময়ে অকস্মাৎ নগরের দিকে গভশর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। 

মৃহূরতমধ্যে ধস ও আগ্মীশখা দৃষ্টিগোচর হইল। ইহার পরক্ষণেই কামানের ঘোরতন 
শব্দে উত্ত সেনা-নবেশ-ভুম কম্পিত হইয়া উঠিল । যে-দিকে শব্দ শুনা যাইতোঁছল, 
ইংরেজ সৈনিক-পঃরুষগণ সেইদিকে দেখলেন যে, ধমরাশি স্তপ্তাকারে উঠিয়া আকাশ 
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ঢাকিয়া ফেলিতেছে। প্রজগীঁলত বহ্াশখা এই গভণর ধূসন্তন্ত ভেদ করিয়া অনন্ত গগনে 
উত্খিত হইতেছে ৷ ইহা দেখিয়াই সকলেই বুঝিতে পারল যে, দিল্লীর অস্ত্রাথার ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। কিন্তু এই ঘটনা লোকের ইচ্ছায় হইয়াছে, কি কোনো আকস্মিক কারণে 
ঘটিয়াছে, তাহা তখন কেহই বুঝিতে পারল না। যখন মেইন গাডের সৈনিকগ্গণ এই 
ভঁষণ দৃশ্যের 'দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল, তখন দুইজন ইউরোপীয় আঁফসর সেইচ্ছলে 
উপনশত হইলেন। ইহারা গোলন্দাজ-দলের কণ্মচারী। নিবিড় ধূমরাশি ভেদ 
করিয়া আসাতে ইহাদের একজনের মুখ এরূপ কাল হইয়াছিল যে, সহসা দেখিলে 
ই*হাকে চেনা ঘাইত না। ইহারা আসিয়া অগ্ত্রাগারেব ভীষণ কাহিন* বিবৃত করিয়া, 
সকলকে চমকিত কাঁরয়া তুললেন 

দিল্লীর প্রসিদ্ধ অদ্াগার নগরের অন্তভণগে রাজপ্রাসাদের কিয়ন্দূরে অর্ধান্থৃত ছিল । 
অস্ত্রাগারে সমস্ত আবশ্যক ষুম্ধোপকরণের, কিছুরই অভাব ছিল না। কামান, বারুদ, 
গোলা, গীল-সমন্তই এই অস্্রাগারের যথান্ছলে যথানিয়মে সাম্বেশিত ছিল*। 
লেপ্টেনেপ্ট জর্জ উইলোবি নামক একজন সৈনিক-পুর্ষ এই অন্্রাগারের অধ্যক্ষ 
ছিলেন। ই*হার অধীনে আট জন ইউরোপীয় কার্য কারিতেন। অস্ব্রাগারের অবাশিষ্ট 
লোক ভারতবষাঁয় । সোমবার প্রাতঃকালে উইলোবি অস্ধাগারের কার্য পরিদর্শন 

কারতেছিলেন, এমন সময়ে, 'দিল্পঈর 'ব্রাটশ রেসিডেণ্টং স্যার তমাস মেটকাফ: তাহাকে 
জানান যে, মিরাট হইতে উত্তোৌজত অশ্বারোহী সৈনিক-দল নদী পার হইতেছে । 
ইহারিগকে বাধা দিবার জন্য রোসডেণ্ট দুইটি কামান প্রাথথনা করেন । 'তাঁন এই কামান 
যমুনার নৌ-সেতুতে রাখিয়া আগন্তুক অ*্বারোহনঁদিগকে উড়াইয়া দিবার ইচ্ছা করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই 'তিনি জানিতে পাঁরিলেন যে, বাধা দিবার সময় আতিক্রান্ত 
হইয়াছে । অ*্বারোহীগণ নদী পার হইয়া নগরে প্রবেশ কাঁরয়াছে । ইহা অবগত 
হইয়াই মেটকাফ- সাহেব আঁবিলন্বে কাধান্তরে গেলেন, এবং উইলোবি আপনার 
অন্াগার রক্ষা কারবার উদযোগ ক।রতে লাগিলেন** ॥ তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে, 

* প্রধান বারুদাগ্বর সৌনক-বাসের নিকট। অস্ব্রাগ্রারে যে বারুদখানা ছিল, 
তাহাতে &০ পার বেশশ বারুদ ছিল না। স্যার চার্লস নোৌঁপয়ারের 
্রন্তাবানূসারে প্রধানবার্দাগার নগরের দুই মাইল দরে স্থাপিত হয়। এই 
গ্রন্থের ১১৫ পণ্ঠা দুষ্টব্য । 

** উইলোবর সহকারী লেপ্টেনেন্ট ফরেস্ট অস্ত্রাগার বিধবংসের যে বিবরণ দেন, তাহাতে 
[তাঁন উল্লেখ কারয়াছেন,-১১ই মে প্রাতঃকালে বেলা ৭।৮ টার মধ্যে রেসিডেণ্ট 
মেটকাফ- সাহেব আমার গৃহে আসিয়া আমাকে অস্ত্রাগারে লইয়া যাইয়া, আগন্তুক 
অ*বারোহপাদগকে বাধা 'দিবার জন্য দুইটি কামান 'দিতে কহেন। আমরা 
দা এ হ্ই ৯ উইলোবর সঙ্গে মার একটি উচ্চ স্থানে এ 
নদীর দিকে চাহিয়া দেখি যে, আগন্তুক অশ্বারোহখরা, সেতু পার হইয়াছে। 
নগর-ঘার রোধ করা হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য,উইলোব ও রেসিডেন্ট শীঘ্র সে 
স্থান হইতে গমন করেন । কিন্তু ইহার মধ্যেই অ*বারোহপরা নগরে প্রবেশ করে। 
উইলোবি ফিরিয়া আসিয়া অস্ব্রাগার রক্ষার উদ:যোগ কারিতে থাকেন ।--841, 
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আগন্তক সোনিকদিগের সাঁহত নগরে উন্মত্ত লোকে অস্ব্াগারে প্রবেশ করিয়া বারুদ- 
গোলা-গুলি ইত্যাদি লঠিয়া লইতে পারে। মিরাট হইতে ইউরোপীয় সৈন্য না 
আদলে তিনি দীর্ঘকাল এই অস্ঘাগার রক্ষা করিতে পারবেন না। অস্ব্রগারের 
একজন দ্বারবানের উপর উইলোবির সন্দেহ হয়। এই দ্বারবানের নাম কারিম বল্পু। 
উইলোবির বিবাস জন্মে যে এইব্যন্তি শন্রুপক্ষের সাহত মিলিত হইয়া তাঁহাদের 
আনষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতেছে । এই 'বি*বাসে উইলোবি আপনার একজন ইউরোপণয় 
সহযোগীকে আদেশ দিয়াঁছলেন যে, ষাঁদ করিম বক্স অস্ত্রাগারের দ্বারের দিকে অগ্রসর 
হয়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ যেন তাহাকে গল করা হয়। অস্ত্রাগারে আর যে-সকল 
এতদ্দেশীয় লোক ছিল, তাহারাও উন্মত্ত 'সিপাহণীদিগের পক্ষসমর্থনে ব্রুটি করে নাই । 
উপস্থিত সময়ে, সকলেই ইউবোপীয়দের বিরুদ্ধে অলক্ষ্যভাবে একসৃমৃত্নে গ্রথত হইয়াছিল, 
এক আশঙ্কা, এক চিন্তা, এক অনুভূতি ও এক ধারণা-_সকলকেই এক কারয়া তুলিয়াছিল। 
সে সময়ে অনেক ইংরেজ পূর্বে ইহা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন ভয়ঙ্কর সময় 
উপাস্থিল হইল, তখন তাঁহারা বাঝতে পারলেন যে, এক সময়ে যাহারা তাহাদের নিকট 
সৌজন্য ও নগ্রতার পারিচয় 'দিয়াছিল, তাহারা সকলেই এখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমখিত 
হইয়াছে, এবং সকলেই পরস্পর একতাসম্পন্ন হইয়া এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত 
রাহয়াছে। অস্ব্রাগারে যে নয়জন ইংরেজ ছিলেন, তাঁহারা আত্মরক্ষা কারিতে দ:টপ্রাতজ্ঞ 
হইলেন, এবং মিরাট হইতে শশঘ্র সাহায্য পাওয়া যাইবে ভাবিয়া, আশ্বস্তপ্নয়ে আপনাদের 
কর্তব্য-কাষে" মনোনিবেশ কারলেন। অস্ত্রাগারের দ্বার রুদ্ধ হইল। রুদ্ধ দ্বারদেশে 
গোলাপ্ণ কায়ানসকল সাজাইয়া রাখা হইল। এক-একজন আগুন হাতে করিয়া 
এই সাঁজ্জত কামানের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন । এই কাজ শেষ হইলে যে গহে বারুদ 
[ছল, সেই গ:হ হইতে অনস্ত্রাগারের প্রাঙ্গণদ্থিত একটি বক্ষ পযন্ত, মাটির নীচে বারুদ 
সাজাইয়া রাখা হইল । এইচ্থানে অস্ত্রাগারের স্কলি নামক একজন করমচারাঁ দাঁড়াইয়া 

রহিলেন । অদূরে বকলি নামক উইলোবির একজন সহকারী শেষ আদেশ জানাইবার 
জন্য দণ্ডায়মান থাকলেন । যাঁদ আর কোনো উপায় না থাকে, তাহা হইলে উইলোধবির 
আদেশে বক-লি সাহেব টুপি খুলিয়া ইঙ্গিত করিবামান্্, মাত্তকার নিন্নচ্ছিত বারুদে 
আগুন লাগাইয়া, সমস্ত অস্বাগার উড়াইয়া দেওয়া হইবে, এইরূপ বন্দোবন্ত করা হইল। 
সকাল উইলোবির এই শেষ আদেশ পালনের জন্য মূত্তিকার নিষ্ণস্থ সেই সজ্জিত 

বারুদের নিফট রহিলেন। 
যখন অস্ত্রাগারের ইংরেজ রক্ষকগণ এইরূপ বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তখন বিপক্ষ- 

[গের কয়েকজন আসিয়া দিল্লীর সম্রাটের নামে, অন্ত্রাগার তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে 
কাঁহল। ইংরেজ-রক্ষকগণ কোনো উত্তর দিলেন না, নীরবে এ কথার প্রত্যাখ্যান করিলেন । 
ইহার পর আরও অনেকে আসিয়া কহিতে লাগিল যে, সম্াট অস্ত্রাগারের দ্বার খুলিয়া 
দিতে আদেশ দিয়াছেন, অস্ব্রাগারে যে সকল যুদ্ধোপকরণ রাহিয়াছে, তৎসমুদয় তিনি 
সোনকাঁদগের হস্তে সমর্পণ কাঁরতে ইচ্ছা কারয়াছেন, কিন্তু উইলোবি একথারও কোনো 
উত্তর দিলেন না। তান নীরবে আত্মরক্ষার উপায় দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে 
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দেখিতে বিপক্ষগণ দলবদ্ধ হইয়া অস্ত্রাগারের প্রাচীরের নিকট দাঁড়াইল এবং প্রাচীরের 
গায়ে কতকগুলি মই ফোঁলয়া 'দিল। অস্ত্রাগারের অভ্যন্তরে যে সকল এতদ্দেশীয় 
কম'চারী ছিল, তাহারা আবিলদ্বে অস্ত্রাগারের ছোট ছোট ঢালু ছাদ দিয়া প্রাচীরের 
উপর উঠিল, এবং অপর পাম্বীস্থত মই দিয়া নীচে নামিয়া আক্রমণকারণীদগের দলে 
মিশিল। 

ইংরেঙ্-রক্ষকগণ এখন কালবিলম্ব না করিয়া, িপক্ষাদগের উপর গোলা-ব্ষ্টি 
করতে লাগিলেন । গোলার-গর-গোলা আসিয়া বিপক্ষদলে পাঁড়তে লাগিল । বিপক্ষেরাও 

এই বাধা আতক্রম কাঁরতে লাগিল তাহাদের নিক্ষিপ্ত গু!লও রক্ষকদিগের ব্যৃহভেদ 
ক!রতে লাগিল। নয়জন ইংরেজের মধ্যে দুইজন আহত হইলেন । এার্দকে আক্লমণ- 
কারিগণ আবিশ্রান্ত গুঁল-বন্টি কারতোছল । তাহারা কিছুতেই নিরস্ত হইল না। অনেকে 
অনুমান করেন যে. মিরাটের ১১ গ্রাণত ও ২০ গণিত সৈৌনিক-্দলই প্রধানতঃ এই 
কার্যসাধন করিতে ছিল* । আর.দিল্লীর ৩৮ গাঁণত সৈনিকদগেরও অনেকে ইহাদের সাঁহত 
মিলিত হইয়াছিল** । যাহা হইক আব্রমণকারিগণ এরূপ প্রবলবেগে গঃলিবনষ্টি 
কারতে লাগিল যে, ইংরেজ-রক্ষকগ্ণণ আর কিছুতেই সেই আক্রমণের গাতি রোধ 
কাঁরতে পারিলেন না। তাহাদের শেষ উদ্যম পযন্ত হইল। তাঁহারা আর অন্য 
উপায় না দেখিয়া, আপনাদের শেষ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কাঁরিতে উদ্যত হইলেন । উইলোবি 
আঁবণন্বে ইঙ্গিত কাঁরলেন। হীঙ্গত করামান্র, বকল মাথার টুপ খাঁলয়া স্ক্িকে 
দেখাইলেন। স্কালি 'নিভার্ক.চন্তে সজ্জিত বারুদ্দে আগুন দলেন। মৃহৃতমধ্যে 
ঘোরতর শব্দের সাঁহত অস্ত্রাগার ফুঁটিয়া উতল। 

এই ভয়ঙ্কর ঘটনায়, ইংরেজ কম চারীদগের নয়জনের মধ্যে, ছয়জনের প্রাণরক্ষা 
হইল । উইলো'ব একজন সহকারীর সাহত মেইন গ্রা্ে উপনীত হইলেন। আর 
করেক দন ভিন্ন ঠিক দিয়া পলাইয়া, 'মিরাট প্রর্ভীতর নিরাপদ স্থানে পেশ।ছলেন। 
কিন্তু যান সাঁজ্জত বারদে আগুন দয়া।ছলেন, ভাহার প্রাণবায়ু ভধণাগী ধ্মঞ্তরের 
সহিত মাশয়া গেল। স্কৃণি অমীমনাহসে ও আম্মানভানে প্রব্নবালিত বারুদে আত্ম'বসঞ্জন 
কারলেনা এইরূপ অপূর্ব সাহস সহংকূত আত্মত্যাগে বীরপুরুধের বাঁরত্বকীরভি অক্ষর 
হইয়া রাহন । 

এই ঘটনায় আক্রমণকারীপদিগের অংনকের প্রাণ নন্ট হয়। উইলোব 'নদেশ 
কারয়াছেন যে, ইহাতে প্রাম এক হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল । পূর্বে 
যে হাঁরদ্বার ভীর্থ-যান্রশীদণের উলেখ করা হইয়াছে, ভাহারাও এইরুপানদেশ কারয়াছে। 
[কন্তু একজন সংবাদ লেখক (ইনি ভারতবধাঁয়) বঝলয়াছেন যে, বারুদাগার ফুটিয়া 
উঠাতে, নগরের ভিন্ন 'ভিন্ন রাস্তায় প্রায় পাঁচশত লোকের জীবন নন্ট হয়। কোনো 
কোনো বাড়তে এত গুলি আসিয়া পাঁড়য়াঁছল যে, বালকেরা আপনাদের গৃহ প্রাঙ্গণ 

*:17)6) 9279) 77/41১ 7/91. 11, 17, 90, 7046, 

মধ: 14677177) 172167 771776) 194 422 2. 162. 
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হইতে কেহ একসের, কেহ দুইসের গুলি কুড়াইয়া লইয়াছিল* । অস্ত্রাগার এইরূপে 
বিদ্ধস্ত হওয়াতে আক্রমণকারশ [সিপাহপীদগ্ের একটি প্রধান উদ্দেশ বিফল হয়, যেহেতু 
তাহারা এই অশ্তাগারের যুদ্ধোপকরণ লইয়া আপনাদের পক্ষ । প্রবল কারবার 
ইচ্ছা করয়াছিল। উইলোবি, আধকন্তু স্কাল এ বিষয়ে যেরুপ সাহস ও তেজস্িতার 
পরিচয় দেন তাহাতে ইংলণ্ডের সকলে তাঁহাদের ষথোচিত প্রশংসা করেন। উইলোবির 
পাঁচজন সহকারী** রাজকীয় সম্মানে ভূষত হন। আর উইলোবি ?-যাঁহার 
আদেশে এই প্রাসিদ্ধ বারুদাগার বিনষ্ট হইয়াছিল--তিনি মিরাটে পলায়ন সময়ে নিহত 
হন **৯% | 

যে পাহাড় দিল্লী নগর ও সোৌনক-নিবাসের মধ্যে রহিয়াছে, তাহার সবেনচ্চ ভাগে 
একটি গোলঘর আছে । ইংরোঁজ ই'তিহ।সে উহা ফ্লাগ: স্টাফ টাউয়র বা পতাকা মন্দির নামে 
আভহিত হইয়াছে**** ৷ ইউরোপনয়গণ এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৩৮ গাঁণত 
দলের নিপাহনরা এই গৃহের নিকট থাকিতে আঁদষ্ট হয়। দুইটি কামান এই স্থানে 
স্থাপিত হয়। সোনক আঁফসর ব্যতশত এই স্থানে উীনশজন মান্ত ইউরোপীয় বা 

*:17101077 1277117176) 7/01. 11) 1). 1597 

** লেগ্টেনেন্ট ফরেন্ট ও রেইনর, কণ্ডানর বাকাঁল ও সা এবং সাজেণ্ট- এডওয়ার্ডসং | 
রু** কথিত আছে লেশ্টেনেন্ট উইলোধি পলায়ন সময়ে কোনো পজ্লনর ব্রাহ্মণকে গুল 

করিয়া বধ করেন। এজন্য পল্লসবাসীরা তাঁহাকে হত্যা করে ।--197117) 174141 
1577717170১ 704 115 17- 469. 

কেহ নির্দেশ কাঁরয়াছেন, যে স্কলিও পলায়ন সময়ে একজন সওয়ার কর্তৃক নিহত 
হন ।--15215197)) ০1176255122 91 40611) 0)) 27 0111০615177, 38. 

*+** উপস্থিত সময়ে দিজ্লীর ইতিহাসে এই টা৬য়র সাঁবিশেষ প্রসিদ্ধ হয় । ১১ই মের 
পূবে কেহই উহার কোনো সন্ধান লয় নাই। উহা "দ্বতীয় অন্ধকুপ বালিয়াই 
ইংরেজরা জানতেন । কিন্তু শেষে এই অন্ধকুপই বিপন্ন ইংরেজাদগের আশ্রয়স্থল 
হইয়া উঠে। ওয়াজেনাট্রবার সাহেব ঘটনাস্থলে ছিলেন । ইনি লিখিয়াছেন-_ 
"অনেকগুলি ইংরেজ মাহলা, বালক-বালিকা এই সঙ্কীর্ণ গৃহে একত্র হয়। গ্রহের 
পরিধি ১৯৮ ফিটের বেশখ হইবে না, অনেক পাঁরচারক পরিগারিকাও এইখানে 'ছিল। 
দুরন্ত গ্রীম্মে অনেক মাহলা অবসন হইয়া পাঁড়গ়্াছিলেন। অনেকে আপনাদের 
স্বামী, আপনাদের ভ্রাতা, আপনাদের ভিন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের হত্যার 
সংবাদে কাতরভাবে রোদন কারতোছিলেন। অনেকের স্বামী তখনও উত্তেজিত 
[সপাহশীদিগেত্র মধ্যে আত্মকার্ষে 'নাবিষ্ট ছিলেন । ইহাদের অদুস্টে কি ঘাঁটয়াছে, 
তাহা তাঁহারা কিছুই জানিতে না পারিয়া অপরিসীম উদ্বেগ প্রকাশ করিতোছিলেন। 
এই গুহ একটি অন্ধকুপ। সকলেই অন্ধকুপে আবদ্ধ হইয়া কম্টের একশেষ 
ভূগিয়াছল ।--17426711761)275 1277211)6, 00710, 2)» 867০) 17157, 

791. 11517, 92) 71016. 
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খীস্টধমধিলদ্বী ছিল। এতদ্থতশত অনেক ইংরেজ মাহলা ও বালক-বািকায় গোলঘর 
পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই গ্োলঘর হইতে অস্তাগার ধ্হংসের চিহ্ন দ:ষ্টিগোচর হয়। 
গোলঘরের ইউরোপাীয়গণ গগনোখিত নিবিড় ধমরাশ স্পন্ট দেখিতে পায়। তখন 
বেলা প্রায় ৪টা। ইংরেজেরা তখনও এইখানে থাকিয়া ?মরাটের ইউরোপণয় 
সৈনিক-পুরুষাঁদগের আগমন প্রতীক্ষা কারতেছিলেন। কিম্তু যখন তাহাদের দেখা 
পাওয়া গেল না, সময় খন ক্রমে অতঁত হইতে লাগল, উন্মত্ত সিপাহঈরা যখন ক্রমে 
তাহাদিগকে আধকতর বিপন্ন করিয়া তুলিল, তখন তাঁহারা হতাশ হইলেন। মিরাট 
হইতে ইউরোপীয় সৈন্য আপনা হইতেই তাঁহাদের সাহায্যার্থ আসবে, এ আশায় 
তখন তাহাদিগকে জলাঞ্জাল দিতে হইল । একজন ইংরেজ আর উপায় না দৌঁখয়া, সাহসে 
ভর কারয়া উপস্থিত দুগতির সংবাদ 'মরাটে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন । ই*হার নাম 
বাটসন:। ইনি ৭৪ গাঁণত সৌনক-দলের ডান্তর । বাট:সন্্কে মিরাটে যাইতে ইচ্ছুক 
দেখিয়া ব্রিগেডিয়ার গ্রেবংস: একখানি পন্্র লিখিয়া দিলেন। ডান্তর আপনার স্ত্রী ও 
কন্যার 'িকট 'বিদায় হইলেন এবং মুখে, হাতে, পায় রঙ. মাখাইয়া সম্ন্যাসীর বেশে নগর 
হইতে বাঁহগ্গত হইলেন ॥ হিদ্দ্স্থানণ ভাষায় ডান্তরের আঁধকার 'ছিল। ন্ুতরাং কথা- 
বাতণয় তাহাকে ধারবার ততটা স্ুবধা ছিল না । ডান্তর বাটসন: এইরূপ 
সন্ন্যাসীবেশে সাজ্জত হইয়া নদী পার হইবার জন্য নৌ-সেতুর নিকট উপনীত হইলেন । 
কিন্তু তখন সেতু ভগ্ন হইয়াছল + সুতয়াং তিনি সেস্থান হইতে সৈনিক-নিবাসের দিকে 
আনিয়া, খেয়া-নৌকায় নদীঁপার হইবার চেথ্টা কারিতে লাগিলেন ৷ এই অবসরে ৩ গাঁণত 
অন্বারোহীদলের কয়েকজন সৌনক-পুত্ুষ তাঁহার নিকটবতর্ হইল । বাট:সনের ভিন্ন 
বেশ ছিল বটে কিন্তু এ বেশও প্রকৃত বিষয় গোপনে রাখিতে পারিল না । তাঁহার 
চক্ষুর বর্ণ তাহাকে ভিন্ন দেশীয় বলিয়া প্রকাশ করিয়া দিল। অন্বারোহীরা তাঁহাকে 
লক্ষ্য কাঁরয়া বন্দুক ছুঁড়তে লাগিল । নিকটবত পজ্লীবাসী গুজরেরা তাঁহার 
পরিচ্ছদাদি কাঁড়য়া লইল। ডাকস্ঠুর বাটসনের দুদ্শার একশেষ হইল ॥ হিন্দী 
ভাষায় তাঁহার আভঙ্ঞতা সন্নাসীর ভাবে তাঁহার সাজসজ্জা, কিছুতেই তাঁহাকে বিপক্ষের 
হস্ত হইতে রক্ষা কারতে পাঁরিল না; তিন অনাবৃত গ্রান্রে কর্নালের দিকে ধাবিত হইয়া 
কোনোরূপে আপনার প্রাণ বাঁগাইলেন* । যাঁদ ডান্তর বাটসন্ 'মিরাটে যাইতে পারিতেন, 
তাহা হইলেও মিরাটের কর্তৃপক্ষ যে, দিজ্লীর বিপন্ন ইউরোপায়দিগের উদ্ধারজন্য 
যত্রশীল হইতেন, অনেকে তাহা সন্ভবপব বাঁলয়া বোধ করেন নাই । 'মিরাটের হতাবাঁশিষ্ট 
ইউরোপনীয় সৈনিক-পুরুষগ্ণণ যে আপনাদের পণরান্রশ মাইল দুরে কতিপয় ইঙ্গরেজ 
এবং ইংরেজ মাহা ও বালক-বা?লকার জীবন সঙ্কটাপন্ন মনে ক'রয়া চমাঁকত হইয়া 

* ডাক্সর বাট-সনের পৃবে আর একজন ইংরেজ অম্বারোহণে 'মিরাটে যাইতে উদ্যত 
হইয়াছলেন। কিছুদূর যাওয়ার পরই ৩৮ গাঁণত দলের একজন িপাহীর 
গুলিতে তান নিহত হন । --110177125, 1710107) 14681179 07111. ০০707, 
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উঠিতেন, তাহা বোধ হয় না। যেহেতু ইহার পুবেই এইরূপ ভরঙ্কর ঘটনা তাঁহাদের 
দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তাঁহারা আপনাদের সমক্ষে আত্মীয়-স্বজনের বিনাশ 
দেখিয়াছিলেন । নরহত্যা, গৃহদাহ ইত্যা্দ শোচনীয় ফল পূর্বেই তাঁহাদের 
প্রত্যক্ষণভূত হইয়াছিল । 

রুমে বেলা শেষ হইল । সূর্য কলমে অন্তাচলশায়শ হইতে লাগিল । দিল্লীর যেখানে 
যত 'সপাহন ছিল, তাহারা আপনাদের সেনাপাঁতাদগকে পারত্যাগ কাঁরতে ক্রমে 
প্র।তজ্ঞাবদ্ধ হইল । চা'রাঁদকেই উত্তোজত 1সপাহশীদগের অন্ত্রধবনিতে, উন্মত্ত জনগণের 
ভনষণ রবে সমস্ত নগর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । নগরের অভ্যন্তরে, বহিভঁগে, সবন্রই 
উত্তেজিত লোকে চখৎকার কারয়া কাঁহতে লাগল যে 'দিল্লশর সম্রাট তাহাদের পক্ষ সমর্থন 
কারতেছেন, তাহারা সম্রাটের জন্যই 'ফারঙ্গশীদগের সহিত যুদ্ধ কাঁরতেছে । প্রতাপাদ্বিত 
মোগলের সিংহাসন পুনঃপ্রাতষ্ঠা এবং আপনাদের চিরন্তন ধর্মের গৌরব-রক্ষাই তাহাদের 
এই যুদ্ধের একমান্র উদ্দেশ্য । এই সকল কথায় লোকের হ্রদয় আঁধিকতর উত্তোঁজত হইয়া 
উঠিল। জনসাধারণের অনেকে যখন ভাবল যে 'চরমান্য মোগল সম্রাট "দিল্লীর 
1সংহাসনে বাঁসয়া পুনর্বরি শাসনদণ্ড চালনা কাঁরবেন, ভারতের সকলকেই সমভাবে 
প্রধাঁন প্রধান রাজকীয় কার্ষের ভার দিবেন এবং চিরন্তন ধম“ ও চিরাচরিত প্রথার 
গৌরব-রক্ষায় যত্বশীল থাকিবেন, তখন তাহারা বিপুল উৎসাহে আক্ুমণকারী 'সিপাহখ- 
দিগের দলে মিশিল। মিরাটের ইউবোপীয় সৈনিকাঁদগকে উপস্থিত না দেখাতে 

তাহাদের সাহস বাঁড়য়া উঠিল। ভীষণ বিপ্লবের তরঙ্গাঘাতে সমস্ত নগর আদ্দোলিত 
হইতে লাগিল । 

[সপাহপরা গহ-দাহ ও গৃহ-বিল্প্ঠনেই শিষুক্ত থাকে নাই ; তাহারা ইংরেজাদিগের 
সহিত সম্মখযুদ্ধ কাঁরয়া আপনাদের পরাক্রম দেখাইয়াছিল। এই সময়ে দিলীতে 
[সপাহণ-ইংরেজে প্রকৃত প্রস্তাবে যদ্ধ হহয়াছল।* ইংরেজেরা এই যুদ্ধে সিপাহশ- 

[দগকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হন নাই । তাঁহারা সংখ্যায় অঞ্প ছিলেন । আক্রমণকারখ- 
দিগের প্রবল পরাক্লমে সহজেই তাঁহাদের ক্ষমতা পর্যদস্ত হইয়া যায়। অনেকে বিপক্ষের 
অস্ব্াঘাতে ত্যুমুখে পতিত হন, অনেকে আর কোনো উপায় না দেখিয়া নানাদিকে 
পলায়ন করেন। যাঁহারা এই বিপ্লবের বিবরণ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেককে স্বীকার 
কাঁরতে হইয়াছে যে, সিপাহণরা ইতন্ততঃ 'বিশ-ত্খলভাবে ছড়াইয়া পাঁড়রা নরহত্যা বা 
গৃহ-বিল্্ঠনেই রত থাকে নাই এবং ইউরোপীয় প্রভুদিগের হন্ত হইতে 'নিত্কাত পাইয়া 
আপনাদের মধ্যেই বিবাদ-বিসংবাদে কালক্ষেপ করে নাই । তাহাদের অধ্যক্ষ না থাকিলেও 
তাহারা পরস্পর একীভূত হইয়া আপনাদের 'বিপক্ষাঁদগ্কে নিজত করিয়াছিল । 
তাহাদের সঙ্কত্প, তাহাদের উদ্দেশ্য এক 'ছিল। তাহারা একমতাবলম্বী হইয়া 
আপনাদের উদ্দেশ্য-সাঁদ্ধর জন্য ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছল। 

মেইন গার্ডে যে সকল ইউরোপীয় ছিলেন, ৩৮ গাঁণত দলের সিপাহীগণ তাঁহাদের 
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উপর গুলবণ্টি কারতে থাকে । তিনজন অফিসর নিহত হন। অন্যান্য ইংরেজ 
উপায়ান্তর না দেখিয়া পলাইবার উদযোগ করেন। মেইন গার্ডের সম্মুখে 'সিপাহণরা 
অনবরত গুলিবুছ্টি কারতেছিল ; ব্ুতরাং এ পথে পলায়নের সুবিধা ছিল না। 
মেইন গার্ডের প্রাচীরের উপবিভাগের কোনো কোনো স্থান কামান বসাইবার জন্য ঢালু 
করা ছিল। এই ঢালু স্থান দিয়া পরিখায় পাঁড়িয়া পলায়ন করা ব্যতীত আত্মরক্ষার 
আর কোনো উপায় ছিল না। পাঁরখার গভঈরতা প্রায় ত্রিশ 'ফিট। আঅফিসরেরা আর 
কালবিলম্ব না করিয়া শেষে এই উপায়ে আত্মরক্ষায় উদ্যত হইলেন। যখন তাঁহারা 
পলায়নের উদযোগ করিতেছেন, তখন মেইন গাডের গহ হইতৈ কাতরধ্বন হইতে 
লাগিল। এই গৃহে যে নকল ইংরেজ মহিলা ছিলেন, তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া কাঁদতে 
লাগিলেন । আফিসরেরা ই্হাদগকে ফেলিয়া পলাইতে পাঁরিলেন না। এঁদকে মেইন 
গার্ডে থাকিতেও তাঁহাদের সাহসহইল না; সুতরাং তাঁহারা উন্ত গভীর পাঁরখায় পাঁড়িয়া 
সকলেই আত্মরক্ষার কৃতসঙ্কজ্প হইলেন । অফিসরেরা আপনা'দিগের কোমরবম্ধ খুলিলেন; 
পকেট হইতে রমাল বাহর কারলেন। কোমরবম্ধের সাহত রুমাল বাঁধিয়া উহার 
সাহায্যে কয়েকজন নশচে পাঁড়লেন এবং উপরে ষাঁহারা ছিলেন, তাহাদিগকে একে একে 
ধরিয়া নশচে নামাইয়া আনিলেন। ইউরোপীয় মহিলাদিগ্রকে এইরূপে পরিখার মধ্যে 
আনা হইল । পাঁরখার অপর পাশ্বে ক্ষুদ্র জঙ্গল ছিল ; সকলে পাঁরখা হইতে উঠিয়া 
এ জঙ্গলে বা অন্য কোনো স্থানে আত্মগোপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। পাঁরখ'য় নামার 
ন্যায় পারখা হইতে উঠ্ঠাও বড় দুরূহ ব্যাপার ছিল। কিন্তু বিপদ যখন উপাস্থিত হয়, 
জাঁবন যখন প্রাতিমহূর্তে সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে, তখন আপনা হইতেই অপর্ব সাহম, 
অপূর্ব উৎসাহ, অপূর্ব শান্ত ও অপূব অধ্যবসায়ের বিকাশ হয়। উপাস্থিত সময়েও 
অফিসরাদিগেব অপাঁরসীম সাহস ও শান্তর সঞ্চার হইল । অপারিসীম অধ্যবসায় 
তাঁহাদিগকে সকল বাধা আতির্রম করিতে উৎসাহ-যুক্ক কারল। সকলে বহু কন্টে 
পারখার অপর পাবে উঠ্িলেন। উঠিয়া কেহ 'নিক)বতা জঙ্গলে লুকাইলেন' কেহ 
সৌনিক-নিবাসের দিকে গ্রমন করিলেন, কেহ বা রেসিডেণ্ট মেটকাফ সাহেবের যমনা- 
তাঁরবতর বাসগহের অভিনুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 

পূর্বে উত্ত হইয়াছে যে, পাহাড়ের উপাঁরাম্থত গোলঘরে অনেক ইউরোপণয় 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । এ গোলঘর ও সোঁনক-নিবাসের মধ্যে যে সকল ইউরোপণয় 
বাস করিতেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই এ স্থানে যাইয়া লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। যাহারা 
শহরে বাস করিতেন, তাঁহাদের অনেকে এঁ আশ্রয়-স্থানে বাইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ 

* যাহারা মেউকাফ- সাহেবের গহে উপনীত হন, মেউকাফের ভূত্যগণ খাদ্যসামগ্রণ 

দিয়া তাঁহাদের তৃপ্তসাধন করে। এই স্থান হইতে তাঁহারা দেখিতে পান যে, 
সোনিক নিবাসের দিকে প্রকৃতপ্রস্তাবে যুদ্ধ হইতেছে । সম্ধ্যাসমাগমে সমস্ত 
সৌনিক-নিবাস যখন জ্হলিয়া উঠে, তখন তাঁহারা যমুনার দিকে যাইয়া পলায়ন 
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হন নাই। যেহেতু অনেকের নিকট সংবাদ পাঠান হয় নাই, অনেকে আবার বহবিলদ্বে 
সংবাদ পাহয়াছলেন। যাঁহারা যথাসময়ে সংবাদ প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের কেহই এ স্থানে 
যাইতে উদাসীন হন নাই*। 'রিগেডিয়ার গ্রেবস এ স্থানে থাকিয়া উন্মত্ত 
িপাহীঁদগের গাঁতীবাধ দোখিতোছিলেন । তান সৌনক-নিবাস রক্ষা করিতে সবিশেষ 
চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফণ হইল না। এই স্থানে যে সকল 
1সপাহন ছিল, ক্রমে তাহাদের 'িত্তবত্ত পাঁরধাতত হইল । বেলার যতই অবসান হইতে 
লাগল, ততই তাহারা উন্মত্ত সপাংশদিগেব দলে মিশতে আগ্রহযূক্ত হইয়া উঠিল । 
পাহাড়ের উপারিম্থত পতাকা-মান্দির হইতে অস্ত্রাগার বিনষ্ট হওয়ার চিহ্ন স্পম্ট লাক্ষত 
হইয়াছিল। 'সপাহীরা উহা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারল না। কিন্তু তাহারা 
ইউরোপাীয়াদগের বিনাশ-সাধনে উদ্যত হয় নাই । তাহারা উন্মত্ত সপাহীগণের সাহত 
সম্মিলিত হইতে ইচ্ছা কাঁরয়াছিল বটে, কিন্তু যে-সকল ইংরেজ তাহাদের সমক্ষে ছিল, 
তাহাঁদগকে [িন্ট করে নাই । অস্ত্রাগার বিন্ট হওয়ার সংবাদে সিপাহখরা উত্তোঁজত 
হইয়াঁছিল। কিন্তু এই উত্তেজনার আবেগে তাহারা ইউরোপয়।দগকে আরুমণ করে 
নাই। এ পধন্ত তাহাদের শান্তভাব অব্যাহত রাহয়াছিল, এ পথন্ত তাহারা যুগপৎ 
আশা ভয় ও আশঙ্কার সাঁহত উন্মত্ত 'সপাহণীদগের কাষ'কলাপের পর্যালোচনা 

করিতোছিল। ইউরোপনবনগণ যখন তহাদিগকে তাহাদের সঙ্কটাপন্ন জীবন রক্ষা 
করিতে কেন, তখন তাহারা তাঁধাদের সেই কাতরভাবে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল যে, 
অনেকে ভয়ব্যাকুলা ইংংরজ মহিলাদের সমক্ষে সাঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের 
ি*বন্ততার পরিচয় দেয়, এবং সেই বিপন্ন কুলনারাঁদিগকে কোনো নিরাপদ হ্থানে লইয়া 
খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে *। 

ইউরোন্পীযগণ আধককাল গোলঘরে থাকিতে পাঁরিলেন না। বিপদ পৃবরপেক্ষা 
কমে গুর,তর হইয়া উঠিল। ৬শ্ান্ত দসিপাৎরা কামান সকল দখল কাঁরয়া সমুদয় 
ইউরোপণীয়কে সমুনে উৎসন্ কাঁরতে উদ্যত হইল । ইংরেজেরা আর আত্মরক্ষার কোনো 

উপায় দেখিলেন না। প্রিগোঁডয়ার গ্রেখস্ যখন শহনিতে পাইলেন যে মেইন গার্ডে 
আফসরেশা [নিহত হইয়াছেন, উন্মন্ত |সশাহীবা দলবদ্ণ হইয়া অনেক স্থানে প্রাধান] 
স্থাপন কারমাছে, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সকণকে গলাইয়া আত্মরক্ষ। কাঁরতে 
কহিশেন । ্রিগেডিয়ার পর্বে এইরূপ আদেশ দলে, অনেকের প্রাণ রক্ষা হইত। 

ধ্খন 'মিরাটের [সপাহীরা দিজ্লীতে উগাস্থঠ হয়” তখন ইউরোপণয়গণ অনায়াসে 
কনলে যাইয়া আত্মরক্ষা কারতে পারিতেন। দুঃখের (বিষয় যে, ।ব্রগোঁডিয়ার প্রাতঃকালে 
এই আদেশ দেন নাই*** । যখন বেলা শেব হয়, সুখ যখন ধারে ধীরে অন্তাচলশায়শ 
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হইতে থাকে, উন্মত্ত সিপাহণীদগের প্রবল আক্রমণে যখন 1বশঞ্খল হইয়া পড়ে, তখন 
ব্রিগেডিয়ার আর কোনো উপায় না দেখিয়া সকলকে কন্নলে যাইতে আদেশ দেন। 
এখন কোনোরূপ শৃঙ্খলা ছিল না। তানি যে উপায় সম্মুখে দেখিলেন, তিনি সেই 
উপায়ে আত্মরক্ষায় উদ্যত হইলেন। গোলঘরের নীচে ঘোড়া, গাড়ি প্রভাত ছিল। 
ইউরোপায়েরা আপনাদের আত্মীয়-স্বজনকে এখন এ সকল গাড়িতে উঠাইয়া দিলেন, 
এবং কালাবিলম্ব না করিয়া মিরাট বা কর্নালের অভমৃখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন 
গাড়ি প্রভাতির অভাবে অনেকে পদব্রজেও যাইদত লাগলেন। যে সকল গসপাহণ 
তাঁহাদের নিকটে ছিল, তাহারা এখন তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে আদি্ট হইল। এই সকল 
সিপাহী পলাতকাদগের সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছুক হইলেও, বাহিরে তাঁহাদের আদেশের 
কোনোরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিল না। তাহারা অফিসরাদগের আদেশে শ্রেণীবদ্ধ হইল, 
এবং অফিসরদিগের আদেশে 'কিয়দ্দুর তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল, অবশেষে তাহারা 
ছত্রভঙ্গ হইয়া শহরের বাজারের দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল । তিন-চার জন অফিসর 
তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা কাঁরলেন, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হইল 
না। িপাহশীরা এই সময়ে অফিসরাদগকে আপন আপন প্রাণ বাঁচাইতে কাহল। 
তাহারা স্পম্ট নিদেশ কারতে লাগিল যে, উন্মত্ত জনগণ শীগ্রই সোৌনিক-নিবাসে আসিয়া 
পড়বে, শশঘ্ই সমস্ত সৈনিক-নিবাস তাহাদের হস্তগত হইবে, অতএব এই সময়ে 
ইংরেজাদগের আত্মরক্ষা করা উচিত। তাহারা এইরূপে আপনাদের আঁফসরদিগকে 
সাবধান কারল' এবং সাবধান করিয়া তাহাদিগকে ছাঁড়য়া অভন্ট গ্থানে যাইতে লাগিল। 
সময়ের উত্তেজনায় সিপাহণীরা আপনাদের অফিসরাদগকে ছাড়ল বটে, কিন্তু তাহাদের 
জীবনের আঁনস্টসাধনে উদ্যত হইল না। তাহারা আফসরদের নিকটে শান্তভাব 
দেখাইয়াছল ॥ কিন্তু কোম্পানীর কার কলাপের উপর তাহাদের কোনোরূপ আস্থা 
ছিল না। তাহারা স্বশ্রেণ'র, স্বজাতির অনেককে ইংরেজের বিরুদ্ধে সমখিত দোখিল। 
দেখিয়া স্পম্ট বুঝিতে পারল যে, কতিপয় ইংরেজ আঁফসরের অনুগ্মন করিলে, 
স্বশ্রেণীর, স্বঙ্াতির লোকে তাহাদের উপর খড়গহন্ত হইয়া উঠিবে। অধিকন্তু 
ইংরেজের গিনকটে থাকিলে, ইংরেজের কৌশলে তাহাদের জাতি ও ধম” নন্ট হইবে। 
সুতরাং তাহারা আপনাদের আফসরাদগকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে গেল। কিন্ডু প্বতন 
অনুরাগ ও পুৰ্তন প্রীতির উপদেশে তাহারা সেই আফিসরদিগের কোনরুপ 
আ'নিষ্ট করিল না। 

[ব্রগডিয়ার গ্রেবস শেষ সময় পযন্ত ১সানক-নবাস রক্ষা করিতে স্থির প্রাতিজ্ঞ 
হইয়াছিলেন। তিনি এইজন্য মেজর আবটকে দৃহট কামান পাঠাইয়া দিতে আদেশ 
করেন । মেজর আবট- মেইন গার্ডে ছিলেন । 'তাঁন 'ব্রিগে'ডয়ারের আদেশপালনে সমর্থ 
হন নাই । কামান কেন ব্রিগেডয়ারের নিকট পেশীছে নাই, মেজর আবট: স্বয়ং তৎসম্বন্ধে 
এইরূপ বাঁলয়াছেন,_আমি এই আদেশপালনে উদ্যত হইয়াছিলাম, এমন সময় মেজর 
রা আমাকে কাঁহলেন যে, আমি চলিয়া গেলে তিনিও এই স্থান ছাড়িবেন। 

| একজন ডেপুটি কলেক্টর আমাকে অনস্ত পনের মিনিট অপেক্ষা 
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করিতে কহিলেন। 'ব্রিগোডয়ারের আদেশ অমান্য করা হয় বাঁলয়া, আমি ইহাতে আপাস্ত 
কাঁরতে লাগলাম । শেষে ডেপুটি কলেক্টরের সাঁবশেষ অনুরোধে আমাকে পনের মানিট 
অপেক্ষা করিতে হইল। নার্দষ্ট সময় অতত হইলে আমি মেইন গড হইতে যাত্রা 
কারতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময়ে যে দুইটি কামান পাঠাইয়া 'দিয়াছিলাম, কয়েক জন 
সৈনিক-পুরুষ উহা লইয়া পুনরায় মেইন- গ্রা্ডে পেশছিল । আমি কারণ 1জজ্ঞাসা 
কারলাম । তাহারা কহিল যে, কমান-পারচালকেরা কামান ছা/ডুয়া চাঁলয়া "গিয়াছে, 
সুতরাং তাহারা যাইতে পারে নাই । উত্বোজত 'সিপাহীরা সোনক-নিবাসে যাইয়া, গলি 
চালাইয়াছে কি না, আমি ইহা জিজ্ঞাসা কারলাম। আমার আদলিল কাহিল যে, সে 
কয়েকবার বন্দুকের আওয়াঙ্গ শানয়াছে। আনাঁলণ ইহা কাহয়াই আমাকে তাড়াতাড়ি 
সোনক-নবাসে যাইতে বাঁলল । আমি তখন আমার লোকাঁদগকে যথানিয়.ম শ্রেণীবদ্ধ 
হইতে আদেশ দিলাম । আমার আদি কাহল--আর শ্রেণীবদ্ধ হওয়ার সময় নাই, 
শশঘ্র এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন|” ইহাতে আম বুঝলাম যে, আদলী আমাকে 
সৌনক-নিবাস রক্ষার জন্য যাইতে বলতেছে । আমি তখন আমার লোকাদগকে যান্না 

কাঁরতে আদেশ দিলাম । কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে, মেইন গার্ডের দিকে 
বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম । আমি কারণ 1জজ্ঞাসা কাঁরলে, কেহ কেহ কাঁহল 
যে, ৩৮ গাণত দলের সপাহগরা ইংরেজ অফিসরাঁদগকে গাল কাঁরতেছে। আমার 
সঙ্গে প্রায় একশত লোক ছিল। আম ইহার্দের সকলকেই আব্াস্ত আফসরাদগের 
সাহায্যের জন্য মেইন: গাডে" ফিরিয়া যাইতে আদেশ 'দিলাম । ইহারা কাহল,__“এখন 
আর সময় নাই । ইহার মধ্যে সকলেই হত হইয়াছে । আমরা আর কাহাকেও রক্ষা 
কারতে পারিব না, কেবল আপনাকে রক্ষা করিয়াছি । এখন মরিবার জন্য আপনাকে 
কখনো সেখানে 'ফাঁনয়া যাইতে দিব না।” ইহা কাহয়া সকলে আমাকে পাঁরবেষ্টন 
করয়া দাঁড়াইল এবং তাড়াতাঁড় আমাকে লইয়া সৌনক-নিবাসে কিছুক্ষণ থাকিয়া, আম 
“ফ্লাগ স্টাফ, টাউয়রে” 'প্রগেডিয়ারেব সন্ধান করিলাম । কিন্তু কোনো উত্তর পাইলাম 
না । 

উপস্থিত সময়ে ইংরেজ সৈনিক-প:রুযাঁদগের কার প্রণালী কিরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া 
পাঁড়য়াছল, তাহা ডীঁল্লাখত বিবরণে বুঝা যাইবে । 'বিপ্দ যখন গুরুতর হইয়া 
উঠিয়াছিল, তখন ইংরেজরা নানা চিন্তায় উদ-ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। সুতরাং তাঁহারা সকল 
[বিষয়ে সমান মনোযোগ দিতে সমর্থ হন নাই। গোলঘর হইতে যখন পলায়নের আদেশ 
দেওয়া হয়, তখন কয়েকটি ইংরেজ কুলনারী এই বাঁলয়া 'দিল্লশ পাঁরত্যাগ্গ করিতে আপান্ত 
করেন যে, তাঁহাদের আপন আপন স্বামী আসিয়া না পেশছিলে, তাঁহারা স্থানান্তরে 
যাইতে পারেন না। প্রাতঃকাল হইতে ইহাদের অনেকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই । 

* 1127117) 17101077 17110176, 7/01. 11, 17. 162-63. মেজর আবট- ১৩ই মে 

মিরাট গিভাগের সহকারী আডজটটাণ্ট জেনেরলের নিকট দিজ্লীর ঘটনার যে বিবরণ 
সমর্পণ করেন, তাহাতে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল 19211 11717 14141071)), 
7০1, 1, 2. 106-10. 



১৫৮ সিপাহণ যুগ্ধের ইতিহাস [ ৪থ* অধ্যায় 

এখন ইহাদের কোনো সংবাদ না পাইলে তাঁহারা যাইতে পারেন না+* | কিম্তু রান্রি 
সমাগত দেখিয়া ৩৮ গাঁণত দলের কাপ্ডেন টাইট.লার সকলকেই পলাইতে কহেন। 
ইংরেজ সৌনক-প.রূষ, ইংরেজ কুলনারী, ইংরেদ বালক-বাঠলকা--সংক্ষেপে 'দিল্লশর 
হতাবাশিষ্ট সমস্ত ইউরোপীয় ও খ্রীস্টধমবিলদ্বী, প্রাণের দায়ে 'বিব্ুত হইয়া নানাদকে 
পলাইতে থাকেন। 

এইরূপে পাহাড়ের শিখরদ্থিত গোলঘর হইতে, নগর হইতে ইউরোপাঁয়েরা 
আপনাদের আত্মীয়-স্বঙ্গনের সাহত ভয়ব্যাকুলাচন্তে শশব্যস্তে বাহগ্গত হইতে লাগিলেন । 
পলায়নকালে ই'হাদের দুগণীতর একশেব হয়। হহারা ফিরূপে জঙ্গলে আত্মগোপন 
করিয়াছিলেন, ?করুপে ভগ্ন বাড় প্রভীতিতে আশ্রয় লইয়া/ছলেন, ফকিরূপে নানা সহ্ট- 
পণ স্থল-পথ ও জল-পথ আতিক্রম করিয়াছিলেন, খাদ্য-বহখন হইয়া কিরূপে দিবসের 
প্রচণ্ড রোদ্র ও রান্তরর দরন্ত হিম মাথায লইয়াছলেব, ই*হাদ্ের কোমলাঙ্গী কুলনারীগণ 
আপনাদের স্বামগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কিরূপ কম্টে পাঁড়য়াছশেন, এবং ইহাদের 
কোমলগ্রাণ শিশ:সম্কানগণ মাতাঁপতা হইতে 'বাচ্ছনন হইযা 1কতুূপ যাতনাভোগ কাঁরয়া- 
ছিল, অনেক ইংরেজ নিদারুণ অনুশোচনার সাহত তাহার বর্ণনা কাঁররাছেন। 
পলাতকগণ নানা বিপ্রবিপাত্ত অতিক্রম কাঁরয়া, কেহ কেহ মিরাটে, কেহ কেহ কনালে, 
কেহ কেহ বা অন্বালায় যাইয়া উপাস্থীত হন। কেহ কেহ হাঁটতে অশন্ত হওয়াতে 
তাঁহাদের সার্গগণ কর্তৃক পারতান্ত হন। পথের অনন্ত কছ্টে, খাদ্যাদর অভাবে বা 
উত্তোজত লোকের আক্রনণে কেহ কেহ মৃঙ্খব ক্লোড়ে আশ্রয় লইমা, সমন্ত যন্ত্রণা হইতে 
অব্যাহতি লাভ করেন। 

উন্মত্ত 1সপাহণগণ ও বাজারের উত্তোঁজত লোকের আকুমনণে যখন দিল্লীতে ভয়ঙ্কর 
কাণ্ড ঘাউতৈছিল, ঘোরতর বিদ্বেষ” বলবতা বৈরীন্যতিন-স্পহা, অসীম উত্তেজনা যখন 
এই সকল লোককে ইউনোপশীয়াদগের ধন-প্রাণবনন্ট করিতে প্রবা ভত কাঁনয়াছিল, দয়া, 

সমবেদনা, কোমলতা প্রভাতি সমন্তই অন্তধধান করাতে যখন ইহাদের হর পাষাণময় হইয়া 
উঁঠয়াছিল, তখন অনেক গ্থানে মাধ্যময়ী কমনীয় মুভ প্রকাশ হইয়া অনেক 
পথশ্রান্ত, দুঃখাত শোচনীয়-দশাগ্রন্ত ইউরোপবয়কে শান্তিসুখ প্রধান করে। দিজ্লী ও 
দরবতাঁ লোকালয়ের অনেকে পলাতক ইংরেজদিগের যথোচিত সাহাষ। করে । ইহাদের 

সাহায্য না পাইলে, বোধহয়, কোনো ইউরোপনীয়ের প্রাণরক্ষা হইত না, এবং কোনো 
ইউবোপায়, বোধহর, এই ভয়ঙ্কর বপ্পলব হইতে রক্ষা পাহয়। লোকসমাজের সমক্ষে 
আপনাদের শোচনীয় কাহিনী বলিতে সমর্থ হইতেন না। পাহাড়ের উপারাদ্থত 
গোলঘর হইতে যখন ইংরেজরা ভয়-ব্যকেল-চিত্তে দলে দলে গাড়িতে উঠিয়া নানাদিকে 

পলায়ন করেন, অনেক গাড়বান: তাঁহাদের গাড় হাঁকাইয়া লইয়া যায়, এবং তাহাদিগকে 
দুরতর স্থানে লইয়া গিয়া পলায়নের সুবিধা করিয়া দেয়। 'দিজ্লীর অনেকে, আপনাদের 
জীবন সঙ্কটাপন্ন কাঁরয়াও, 'নিরাশ্রয় ইংরেজাদগকে আশ্রয় দিতে 1বমূখ হয় নাই। একজন 
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দর্জশ অন্যান পাঁচজন ইউরোপাঁয়কে লুকাইয়া রাখিয়াছিল* । এইরূপে আরও 
অনেকে, দি্লাবাসীীদগের সাহায্যে অনেক স্থানে লুকাইয়া আপনাদের প্রাণরক্ষা করে। 
এই সময়ে দিজ্লীর কলেজে রামচন্দ্র নামক একজন খাস্টধমবিল্বী হিন্দু, গাঁণতশাস্তের 
অধ্যাপক ছিলেন। ধমদ্তির পাঁরগ্রহ করাতে ইনি সহজেই উন্মত্র 'িপাহশীদগের 
কোপে নিপাঁতিত হন। বুধ সিংহ নামে অধ্যাপক রামচন্দ্রের একট প্রাচীন ভৃত্য সাহায্য 
না করিলে, রামচন্দ্র কখনোও আপনার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। বিশবন্ত বুধাসংহ 
অধ্যাপককে উন্মত্ত 'সিপাহীদগ্ের হপ্ত হইতে ব্যাস্ত করিতে যেরুপ যদ্র কাঁরয়াছিল, 
তাহাতে তাহার অসাধারণ প্রভ্-ভান্তির পাঁরচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক সানান্য কালর 
বেশে দিল্লী হইতেস্বহির্গতধ্হইয়া ধীরাজাকপাহাড়ণী নামক স্থানে উপনীত হন। এই 
স্থানে বৃধ সিংহের পরিবারবর্গ অবাস্থতি করিত। অধ্যাপক রামচন্দ্র ধীরা গঁকিপাহাড়ী 

হইতে, নানা বিদ্ধ আঁতক্রম কারয়া, অক্ষতশরীরে ইংরেজ শিবিরে উপনীত হন। সঙ্গে 
কেবল তাঁহার সেই প্রাচশন ভূতা বুধ ?সংহ ছিল * | দিজ্লীতে ওয়ালিয়ত: আল নামক 
একক্ন খীস্টধমাবিলম্বী মুসলমান ছিলেন । ই্হ।র স্ত্রীর নান ফতেমা। উপান্থত 
বিপ্লবে ফতেমা আপনার সন্তানগীলকে লইয়া পলায়ন করেন। ওয়ালিয়ত্ আলি নিহত 
হন। ইনি যখন পলাইতোছিলেন, তখন একজন উত্তোঁজত সৈনিক-পুবুষ আপনার 
সহযোগাীদিগকে এই বাঁলয়া ইশ্হার হত্যায় ?বরত থাকিতে বলে যে ওরালিয়ত আলব 
পিতা একজন ধাঁর্মক মুসলমান ছিলেন । তিন পুণ্যতীর্থ মক্কায় যাইতেও ভরাট 
করেন নাই। এব্যান্ত অবশ্য টাকার লোভে পাঁড়য়া খ্রীস্টধার্ন অবল'বন করিয়াছে, 
পুনবাঁর মুসলমানও হইতে পারে “** । (সিপাহীরা আপনাদের ধর্মে কিরূপ আস্থাবান: 
[ছল এবং আপনাদের ধর্ম রক্ষা কাঁরতে কিরূপ ত্র প্রদর্শন কারত, তাহা এই বিবরণে 
বুঝা যাইতেছে । বলা বাহুল্য যে, আপনাদের এই 'চর-পাবন্র-াচরন্তন ধর্মের বিনাশের 
আশঙ্কাতেই, তাহারা শেষে ঘোরতর উত্তোজত হইয়া উঠে । ফতেমা স্বয়ং স্বকার 
কাঁরয়াছেন ষে তান আপনার সন্তানগয্লেকে লইয়া তিনদিন মশরজা হাজি নামক 
রাজ-পারবারের এক ব্যান্তর বাড়তে অবাদ্থীতি করেন। ইহার মধ্যে ঘোষণা প্রচার হয় 
যে, যাহারা থ্রীস্টধম(বিলদ্বীদিগকে আশ্রয় দিবে, তাহাদের প্রাণ বিনষ্ট হইবে । সুতরাং 
ফতেমা উপায়ান্তর না দেখিয়া স্থানান্তরে যাইতে উদ্যতা হন। ইংরেজ গবর্নমেপ্ট এক 
সময়ে দিল্লীর রাজমাহষী জেনতু মহলকে বিরন্ত কারতে ন্ট করেন নাই; কিন্তু 
জেন্নত্ মহল উপাঁন্ছত সময়ে প্রায় পণ্াশজন ইউরোপশীয়কে ল:কাইয়া রাখেন। তিনি 
লুকায়িত বিপন্নদিগের প্রাণ-রক্ষা করিতে সবিশেষ চেষ্টা কারয়াছিলেন। যতক্ষণ 
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তাঁহার ক্ষমতা 'ছল, ততক্ষণ এই বিপন্নগণ আশ্রয়দান্রণ জেন্নত: মহলের করুণায় নিরাপদ 
থাকেন। শেষে যখন উত্বোঁজত 'সপাহখাদগের পরারুমে সকলে ব্যতিব্যস্ত হইল, 
রাজপ্রাসাদ যখন 'লিপাহদের হন্তগত হইল, তখন রাজমহিষী আর কোনো উপায় না 
দেখিয়া আশ্রিতাঁদগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।* এইরুপে অনেক সদাশয় লোকে 
বিপন্ন ইউরোপটয়াদণের রক্ষার জন্য যত্ব কারয়াছিল। ইউরোপায়গণ কেহ কেহ সদাশয় 
আশ্রয়দাতাদিগের অনগগ্রহে প্রাণ রক্ষা করেন, কেহ কেহ আপনাদের বিশ্বস্ত পরিচারক বা 
পরিচারিকা'দিগের অসাম প্রভুভন্তিতে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে বিমন্ত হন।** দিল্লীর 
অভ্যন্তরে ভীষণ ভাবের সাঁহত যেষন কোমলতাময় মপূব" মধর ভাবাবজ্ঞার হইয়াছিল, 
দিল্লীর বাহভারগ্গেও ভীষণতার সাঁহত সেইর্প মধুর ভাব প্রকাশ হয়। পলাতক 
ইউরোপায়গণ এক সময়ে উত্তেজিত লোকের আক্লমণে মমহিত হইতেছিলেন, আর এক 
সময়ে দয়াপর পল্লখবাসীর অনন্ত করুণায় শান্তর অম:তময় ক্রোড়ে দ্থাঁপিত হইতোছিলেন। 
৩৮ গাঁণত পদা(তকদলের একজন আঁফসর আপনাদের পলায়ন-বত্তাস্ত এইর্প 
িখিয়াছেন,__“আমরা তাড়াতাড় পলায়নের উদযোগ কাঁরতে লাগিলাম। 'িপাহীরা 
তাহাদের আঁফসরাদগকে শগঘ্র শীঘ্র পলাইয়া নিরাপদ হ্থানে যাইতে কাহল। এমনাক 
তাহারা আপনাদের কুটীরেও বিপন্ন অফিসরাদগকে আশ্রয় দিতে চা'হয়্যছিল ।-*-আমরা 
দোঁড়িতে লাগিলাম। অবশেষে পাঁরশ্রান্ত হইয়া একট বৃক্ষের তলে বসিয়া পাঁড়লাম। 
কয়েক মিনিট বিশ্রামের পর আবার চলিতে আরন্ত করিলাম । এই সময়ে চম্দ্র উঠিয়াছিল, 
সৈনিক-নিবাস আম্নীশখায় আচ্ছাদিত হইয়াছিল। প্রজবলত হুতাশনের প্রভাবে 
রাতেও দিবসের ন্যায় আলোক প্রসারিত হইয়াছল। আমরা সমস্ত রাত্রি এইরুপে 
আতিবাহিত করিলাম । 'কিয়দ্দরে মাটির একটি ভগ্ন গহ ছন। আমরা সকলে 
সেইখানে গিয়া লুকাইলাম। এই সময়ে কয়েকজন ব্রাহ্ণণ আপনাদের কার্যে যাইতে- 
ছিলেন । তাঁহারা আমাদিগকে এইরূপ কদযন্থানে লুক্কায়ত দেখিয়া, আমাদের 
সকলকেই তাঁহাদের পল্লীতে লইয়া গেলেন এবং চপা!টি ও দুগ্ধ দিয়া সকলের তীপ্চসাধন 
কারলেন। 'কছ-ক্ষণ পরে আমরা তাঁহাদের সাহায্যে পদব্রজে যমুনার একটি শাখা 
পার হইয়া যাই।"'"পথে একদল গহুঙ্গর আমাদের দরবস্থার একশেষ করে। শেষে 
কয়েকজন পরদহঃখকাতর দয়াপর ব্রাঙ্ধণ আমা'দগকে 'ভিকা নামক একটি পল্লীতে লইয়া 
উপস্থিত হন, ই*হারা বিশ্রামের জন্য আমাদিগকে খাটয়া দেন এবং আহারের জন্য 
আমাদের সম্মখে রুটি ও ডাইল রাখেন । পল্লশবাসীরা নিরক্ষর হইলেও আমাদের 

+:171611101011 0147071 0%471712 176 07521 12151101910. 51. 

** দিল্লির অনেক পাঁরচারক ও পাঁরচারকা ইউরোপায়দিগ্কে পূর্বেই সাবধান করিবা 

দিয়াছিল। ইংরেজ সৈনিক-পুরুষেরা যখন গোলযোগে ব্যাঁতব্পগ্ত হইয়া পড়েন, 

তখন ইহারা তাঁহাঁদগকে সৌনক-নিবাসে থাকিতে নিষেধ করে; যেহেতু ইহারা 

শুনিয়াছিল যে, সৌনক-নবাসের বাঙলা উত্জজত লোফে দ্ব কারবে। 
+86০71771) 17216112177) 791 115 7164. 
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সাহত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করেন ।-.- কিন্তু একদল উত্তোজত লোক হঠাৎ আসিয়া 
আমাদের দুরবস্থা ঘটায় । এই সময়ে একজন সন্রযাসী আমাদের প্রতি সাঁবশেষ অনুগ্রহ 
প্রদর্শন করেন। তিনি আমাদিগকে তাহার গৃহে লঃকাইয়া রাখেন । দিল্লশ হইতে 
প্রচ্ছানের দুইদিন পরে একজন ভারতবষাঁয় আমাদের সাহাধ্যার্থ মিরাটে সংবাদ লইয়া 
যাইতে উদ্যত হয় । ফরাসণ ভাষায় একখানি শন্ত্র লিখিয়া এই ব্যন্তির হস্তে দেওয়া হয়। 
দুইদিন পরে আমরা হরচাঁদপুর নামক চ্ছানে উপনীত হই। একজন বুদ্ধ জর্মন এই 
স্থানের ভূস্বামী ছিলেন । ইহার নাম ফান্সিস কোহেন: ; বয়স প্রায় পশ্চাশি বসর । 
বৃদ্ধ কোহেন আমাদিগকে তাঁহার গৃহে আশ্রয় দেন। আমাদের সঙ্গের যে সকল 
কুলনারী পথশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া পাঁড়য়াছিলেন, তাঁহারা কোহেনের দ্বিতল গহে 
থাকিয়া শ্রান্তীবনোদন করেন। ইহার মধ্যে মিরাট হইতে দুইজন সৌনক পুত 
ন্রশজন অ*্বারোহশ সৈন্য লইযা আগমারদেব সাহাধ্যর্থ সেইস্থলে উপাস্থত হন। এই 
সৌনক-দলে কাগ্ডেন ক্রেগর ৩ গাণত সৈন্যও ঠছিল* । ইহারা আপনাদের 1ধমবস্ততা হখতে 
এ পথ*ঞ্ত বিচ্যুত হয় নাই । ফরাসন ভাষায় যে পন্্র 'মরাটে পাঠাইয়া দেওয়া যহয়াছিল, 
সেই পন্র পৌ ছহলেই ইহাবা হরচাঁদপুরে উপননত হয় । ইহারা 'বিপন্নাদগের সাহায্যাথ 
[ভিকা হইতে হরচাঁদপুর পধান্ত প্রায় চল্লশ মাইল অতিক্রম কারয়া আসে। দিল্লন 
হইতে পলায়নের অম্টম দিন লান্রকালে আমরা ইহাদের সঙ্গে মিরাটে উপনশীত হই ।” 

৩৮ গাণত সপাহশ-দলের 'চাকংসক উড: সাহেব আপনার দ্ত্রী ও অপর একাট 
ইউরোপনীয় মাহলার (ইনি লেশ্টেনেণ্ট পাল নামক একজন সোঁনক অফিসরের স্ত্রী ) 
সাঁহত পলায়ন করেন। ডাস্তর উডের মুখে গ্ালর আঘাত লাগ্ির়াছিল। এই 
আঘাতে তাঁহার চিবুক ভাঙয়া যায়। পলাতকগণ দিল্লীর কোম্পানির বাগানে যাইয়া 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাগানের লোকে তাঁহারিগকে বাঁসবার জন্য খািয়া দেয়, এবং 
আপনাদের কুটিরে ল্কাইয়া রাখে । বাগান-রক্ষক তাঁহাদের সাঁহত সন্ধবহার কাঁরতে 
ত্রট করে নাই। একদল দগ্জ্য ইহার মধ্যে আসিয়া পলাতকাঁদগের গাড়ি ভায়া দেয়, 
এবং ঘোড়া লইয়া যায়। পলাতকগণ সেখানে আধকক্ষণ না থাঁকয়া প্রস্থান করেন। 
১১ই মে রান্র ৩টার সময়ে ইহারা একাট পল্লীতে উপাঁস্থত হন। পকল্ীবাস্গণ 
ই্হাদিগ্রকে দুগ্ধ ও রুটি এবং শুইবার জন্য খাটযা দেয় । একদন প্রা্গন হিন্দ 
এই পল্লশর মণ্ডল ছিলেন । রাত্রি প্রভাত হইল; বিপন্নগণ তখন খোলা জায়গায় 

সপেশপ পি শািশিটী শিস পপ শি শর শশা পা 

* !মরাটের বিপ্লবের সময়ে কেবল কাণ্ডেন ক্লেগীর সৈনিকগণই আপনাদের আধনায়কের 
[নিকট শান্তভাব দেখায় নাই |. অন্যান্য দলের অনেক 'সিপাহণও বি*বন্ত রহিয়াছিল। 
[ভন্ন ভিন্ন দলে প্রায় পশচশপীন্রশজন !সপাহগ ক্রেগীর অধীনে সাঁজ্জত হয় । প্রবল 
হৃতাশনের মধ্যে ক্রেগীর গৃহ রক্ষা করে এবং ক্রেগীর সঙ্গে ইউরোপণীয় সৌঁনিক- 

[নবাসে উপস্থিত হয়। দুই-একজন ব্যতীত ইহারা কখনো কোনো ঘটনায় উ-মত্ত 
[িপাহীদগের সাঁহত সম্মিলত হয় নাই। মুরাটের সিপাহ্শীদগ্গের মধ্যে কে।ল 
ইহাদিগকেই সৈনিক-শ্রেণীতে থাকিতে অনহ্মাতি দেওয়া হয়--1447/%, £%747 
157717172, ৮০0/7 445 ০. 07766, 70৫6, 

িপাহশ যুদ্ধ (হয )--১১ 



১৬২ সিপাহণ যুদ্ধের ইতিহাস [ ৪ অধ্যায় 

অবস্থিত করিতেছিলেন। সিপাহপরা আসিয়া পাছে ই*হার্দের কোনো আনষ্ট করে, 
এই আশঙ্কায়, উন্ত গ্রামাধাক্ষ ই*হাদিগকে গোশালায় লুকাইয়া থাকতে পরামর্শ দেন, 
এবং গোশালা হইতে গর্গুলি বাহির করিয়া লন। পলাতকেরা এখানে গিয়া আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। আবিলদ্বে গ্রামের একটি মাহলা আ'সয়া ই+হাঁদিগকে নীরবে থাকিতে 
কহে, যেহেতু কয়েকজন 'সিপাহশী তখন গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল ই্হারা প্রথমে 
ভাবিলেন, মাঁহলাঁট বুঝি অনথক ভয় দেখাইতেছে ; কিদ্তু শৈষে উত্ত মহিলার কথা 
ঠিক হইল। ইহারা যেখানে লংদ্কায়িত ছিলেন, সেইখানেই একজন সিপাহী আঁসয়া 
দাঁড়াইল । এই 'িঞ্গাহশ আপনাদের দ্রব্যাদি স্থানাস্তারত করিবার জন্য গরু ও 
গাঁড় লইতে আঁিয়াছল। সদাশয় প্রাচীন গ্রামাধ্যক্ষ কালাবলদ্ব না কাঁরয়া 
[সিপাহশদিগকে গরু ও গাঁড় দিলেন। 'সিপাহ অভনষ্ট বিষয় পাইয়া চলিয়া গেল। 

গ্রামাধাক্ষ সিপাহধকে শগপ্ শখন্র গ্রাম হইতে বিদায় দিতে ইচ্ছা করিম্নাই, তাড়াতাড়ি গরু 
ও গাড়ি সংগ্রহ কারয়া 'দিয়াছলেন। যেহেতু তিনি জানিতেন যে, সিপাহন গ্রামে 
[কিছুক্ষণ থাকলেই 'বপন্ন ইংরেজদিগের সন্ধান পাইবে । ডান্তর উড ও দুইটি কুলনারী 
এইরুপে বধাঁয়ান গ্রামাধ্যক্ষেব দয়ায় আসন্ন বিপদ হইতে পরিন্রাণ পাইয়া উন্ত স্থান 
পাঁরত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন । যাইবার সময়ে গ্রামের লোক ই*হার্দিগকে আহারের 
জন্য কয়েকখাঁন রুটি এবং পানের জন্য পান্র প্রিয়া জল 'দিল। ই*হারা পথ চিনিতেন 
না, এজন্য গ্রামের একটি যুবক ইশ্হাদের সঙ্গে কিছ? দূর যাইয়া পথ দেখাইয়া দিয়া 
আসল । অনেক 'বদ্র-বিপাত্ত আতক্রম করিয়া, ই"হারা রাত্রি চারটার সনয়ে আর 
একখানি গ্রামে পৌখছলেন এবং গ্রামের প্রান্তভাগ্রস্থিত একটি বৃক্ষের তলে 'নিশ্রাম 
কারতে লাগিলেন। রাণ্রি শেষ হইল। প্রাতঃ্কালে গ্রামবাসীগণ আপনাদের 
কার্যে যাইতে লাগিল । ইহা একটি 'হিন্দুপললশ। একজন প্রাচীন হিন্দু পলাতক- 
দগকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া গ্রামে লইয়া গেলেন, এবং দুগ্ধ ও রুটি "দয়া 
ইহাদের তৃপ্তিনাধন কারলেন। ডান্তরের আহত স্থান পাঁরগ্কৃত কারবার জন্য, এই 
দয়াপর আশ্রয়দাতা দল গরম কাঁরয়া আনিয়া দিতেও ভ্রুুটি করেন নাই । নিকটবর্তী 
আর-একাঁটি পল্লীতে একজন ব্রাঙ্ষণ বাস কাঁরতেন। বিপন্ন ইংরেজ ও ইংরেজ- 
মহিলারা নিকটবতঁ” গ্রামে আপিয়াছেন শ্বানিয়া, এই ব্রাঙ্ষণ স্বগ্রামের অনেকগুলি লোক 
লইয়া ই*হাঁদগকে দেখিতে গমন করেন। পূর্বে উত্ত হইয়াছে যে, গুলির আঘাতে 
ডান্তর উডের মুখের 'নয়ভাগ ভা?ওয়া গিয়াছিল। এজন্য ডান্তর দুগ্ধ পান কাঁরতে 
পারতেন না। উন্ত ত্রাঙ্ষণ আসিয়া ডান্তরফে কাঠের নলঘ্বারা দগ্ধ টানিয়া পান 
কারতে কহেন, এবং এইজন্য 'নিজে একট কাঠের নল প্রস্ভুত করিয়া আনয়া দেন। 
দয়াল? ব্রাহ্মণের সংপরামর্শে ডান্তর উডের অনেক উপকার হয় । ডান্তার উড- নলদ্বারা 
দুগ্ৰ পান করিয়া অনেক সুস্থ হন। বিপন্ন ইংরেজ ও ইংরেজ-মহিলারা এইরূপে 
প্রাচীন পঞ্লীবাসীর আশ্রয়ে সমণ্ত দিন আতিবাহিত করেন। শেষে আশ্রয়- 
দাতার আশঙ্কা বাড়িয়া উঠে। ইংরেজেরা তাঁহাদের গ্রামে লুকায়িত প্লহয়াছে, ইহা 
জানিতে পারিলেই, দিল্লীর সপাহণীরা তাড়াতাড়ি আসিয়া গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে। 



ই্ধ অধ্যায় ] দিল্লী ১৬৩ 

এজন্য উন্ত প্রাচগন ব্যন্তি ডান্তুর উড: প্রভীতিকে দ্থানাস্করে ধাইতে কহেন। আশ্রত 
ইংরেজেরা অধিকতর বিপন্ন হন, ইহা উ্ আশ্রযদাতার আঁভপ্রেত ছিল না। তানি 
উদ্মত্ত 'সিপাহশীদগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যেই আশ্রিতাঁদগকে 
অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে যাইতে কাহয়াছিলেন। এই সময়ে প্রচণ্ড সূর্ের উত্বাপে 
সমস্ত দিক যেন দগ্ধপ্রায় হইতোছল্স, উত্তপ্ত বায়ু প্রবলবেগে বাঁহতোছিল ; সুতরাং ইংরেজ- 
মাহলাছয় আহত ডাস্তারকে লইয়া অন্যন্ত্র যাইতে সাহসী হইলেন না। গ্রামের আর 
এক ব্যান্ত এই বিপাঁত্তকালে ই*হাদিগকে একটি জণ" ক্ষুদ্র গুহে লইয়া যায়, এবং ধুহঁট 
।বছানা আনয়া দিয়া ঘুমাইতে কহে । নিদারুণ গ্রীষ্মকালে যখন প্রচণ্ত সূর্ঘ অনলকণা 
বকীর্ণ কাঁরতোছল, তখন 1বপাাত্তগ্রঙ্ত পলাতকগণ দাঁরদ্র পল্লশীখাসীর অসীম করুণা 
ও অন:গ্রহে আশ্রয় পাইয়া বিশ্রামন্ুথ অন:ভব কাঁরতে থাকেন । ক্রমে বেলা শেষ হইল । 
ক্লমে রান্রি সমাগত হইযা দিবসের প্রচণ্ড উত্তাপের শান্ত কারল। ডান্তর উড: ও দুইটি 
কুলনারী আপনার্দের আশ্রয়স্থান হইতে বাহ“ হইয়া পথ আতিবাহনে প্রবৃস্ত হইলেন। 
পাঁচ।দন হইল, ইহাবা দিল্লী হইতে প্রস্থান ক1বরাছিলেন, তথা?প দশ মাইলের আঁধক 
যাইতে পাবেন নাই । যাহা হাউক, পরাদন বেলা দ.-টার সময়ে হ*হারা আর-এক।ট পল্লীতে 
উপস্থিত হন। এই পল্লীর আঁধবাসিগণও ই*হার্দের সাঁহত যথোচিত সদ্ধযবহার করে। 
উপস্থিত সময়ে বপন ।দগের প্রাতি যত: সন্তব দয়া ও অনুগ্রহ দেখাইতে ইহারা কাতর 
হয় নাই । পলায়িতেণা যাহা প্রার্থনা করেন, পল্লীর মহলারা সদরচিন্তেও সরশভাবে 
তাহাই আনন্না দেম। ইহাদের প্রদন্ত শীতল জলে পলায়িতাদগের তৃষ্ণা শান্ত হয়। 
ডান্তরের মুখ ধৌত কারবার জন্য ইংরেঞজ কুল-নারীগণ একট জলপান্র চাহেন । পল্লশ- 
বাঁসনগত্া সন্তুষ্টাচন্তে উহা আনয়া দেয়। এতদ্যতীত ইহারা ই'হার্দের আহারের জন্য 
নানাবিধ শাকসাধ্জতে ভাল তরকার রাঁধ্য়া আনে । ইহাদের মধ্যে একাঁটি ইংরেজ 
মহিলা কাহযা,ছন যে, 'দিল্পশ পরিত্যাগ করা অবাঁধ এরুপ শস্বাদু দ্রব্য আর কখনো 
আহার করেন নাই । এইরূপে পাঁজ্নবাসনীগণ বিপন্নাদগকে আহারখয় ও পায় 
দিয়া পাঁরতোষিত করে । পলাতকগণ পরে সে স্থান পার্ত্যাগ ক!রয়া ধলগড় নামক আর 
এক পঙচ্লীতে উপনীত হন। রাগ পৃতবংশীয়া একটি রানখ এই শানে কর্তৃত্ব করিতেন । 
বলগড়ের রানী বিপল্নাদগের কথ্ট দৌঁখয়া, ইহাঁদগকে আপনার গৃহে আনিয়া আশ্রয় 
দিলেন, এবং ই*হাঁদিগের আহারের অন্য থাদ্য-সামগ্রী প্রন্তুত কারতে কহিলেন । ডান্তব 
উড: ও তাঁহার সাঙ্গনী মাহলাদ্য় রাণীর এইরূপ অন:গ্রহে আহারগানে পারঙুষ্ট হইয়া 
এ রান্র সেইখানে অতিবাহিত করিলেন । পরান মেজর পটর্সন অতাকতভারে বল- 
গড়ে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে লেপ্টেনেন্ট পিলিও আর-এক দিক হইতে 
সেইখানে পৌশছলেন। পিলি আপনার সহধর্মিণীকে অক্ষতশরীরে দেখিয়া ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ দিলেন । সকলে এখন আশান্বিত ব্লুয়ে বলগড় হইতে প্রস্থান কারলেন । এই 
সময়ে ডান্তুর উড়ের চাঁলবার শান্ত ছিল না। গ.রূতর আঘাতে ডান্তর উড বড় অবসন্ন 
হইয়া পাঁড়য়াছলেন । উপস্থিত সময়ে পথের কয়েকজন দাঁরদ্রু মঙর আপনাদের 
সদাশয়তা ও দয়ার একশেষ দেখায় । ইহারা চলংশান্তশূন্য ইংরেজ-চাকংসককে বহন 
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করিয়া 'এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে লইয়া যায়। দারদ্র ও নিরক্ষর লোকেও পথে 
বিপল্নাদগের দুগণত দেখিয়া সাহাযাদানে বিমুখ হয় নাই। এইরূপ সাহায্য কাঁরলে 
যে; উন্মত্ত 'সিপাহীদগের কোপে পাঁতিত হইতে হইবে, তাহা ইহারা জানত, তথাপ 
ইহাদের করুণা, ইহাদের সমবেদনা এবং ইহাদের উপকারের ইচ্ছা 'কছুতেই অন্তাহতি 
হয় নাই। ইংরেজেরা আপনাদের কুলনারীঁদিগকে লইয়া এইর্প দারিদ্র পল্লাবাসীদগের 
অসীম অনুগ্রহ ও অনন্ত করুণায় নিরাপদে ও অক্ষত-শরীরে কনালের আভমুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন । পাতিয়ালার মহারাজ ই্হাদিগের দুর্গাতির সংবাদ পাইয়া 
সাহায্যার্থে চল্লিশজন সুসজ্জিত অধ্বারোহ পাঠাইয়া দেন। এই সৈনিক-পুরুষেরা 
যেরূপ দ্রুতগামী অন্বে অধাম্তত ছিল, সেইরুপ জুদশ্য পারচ্ছদে পাঁরশোভিত 'ছিল। 
ইহারা ২০শে মে বিপন্নীদগকে কনাঁলে পৌোশ্ছাইয়া দেয়* । 

৭৪ গা্ণিত !সপাহখদলের ডান্তর বাটন: ষে হিন্দ-স্থানী ভাষায় সাবশেষ আভিজ্ঞ 
ছিলেন, তাহা পূর্বে উন্ত হইয়াছে । একজন সন্ন্যাসী ডান্তরের জীবন সন্কটাপনন দেখিয়া 
তাঁহাকে দাদপন্থছদ যোগীর বেশে স'জ্জত করেন। উন্ত যোগী তাঁহার কাপড় রঙ 
কারয়া দেন, এবং তাঁহার গলদেশে রূদদ্রাক্ষ-মালা সমর্পণ করেন । দয়াশঈল সম্যাসদ 
[বিপন্ন ডান্তরের জীবন রক্ষার জন্যই তাঁহাকে এইরূপ ভিন্ন বেশ পাঁরগ্রহ কাঁরতে 
উপদেশ দিয়াছিলেন। ডান্তর এইর্পে সম্যাসীর বেশে পশচশাদিন এখানে-ওখানে 
ঘুঁরয়া বেড়ান, কখনও বক্ষশ্রেণীর অন্তরালে কখনও বা লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
একদা কয়েকজন হিন্দু সন্ন্যাসীবেশধারী বাটসন:কে দেখিয়া কহেন,_-“আপাঁনি কখনো 
সন্ন্যাপী নহেন। আপনার কটা চক্ষুই আপনাকে ভিন্নজাতীয় বলিয়া পাঁরচিত 
কাঁরতেছে। আপাঁন 'নিশ্চিতই ফিরিঙ্গী ।* কিন্তু এই সকল হিন্দু, ডান্তরকে ইংরেজ 
বলিয়া চিনতে পারলেও তাঁহার প্রীতি কোনোরূপ অসন্ধ্যবহার করেন নাই+* । একজন 
প্রাচীন লোক একটি অসহায়া ইংরেজ মহিলা ও তাহার সন্তানকে অনেক 'দিন রক্ষা 
করেন । আশ্রয়দাতা, ই্হাদিগকে 'সিপাহশীদগের ভয়ে এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে 
লইয়া যান, এবং অপরের অগোচরে গোপনীয় স্থানে ল্কাইয়া রাখেন। ই*হাদের 
আশ্রয়স্থান যখনই উন্মত্ত লোকের সন্দেহের 1বষয় হইয়াছে, তখনই বুদ্ধ আশ্রয়দাতা 
ইহা'দিগ্রকে সে স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া 'গিয়াছেন*** । মিরাটের কমিশনর 'গ্রিথেড: 
সাহেব এই সময় লিখিয়াছিলেন-_“দল্লী হইতে যে সকল পলাতক আসিয়াছেন, তাঁহারা 
সকলেই স্বীকার করিয়াছেন ষে, অনেক লোকে তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, এবং তাঁহাদের 
প্রীতি ষথোচিত সৌজন্য দেখাইয়াছে। একজন সন্ন্যাসী যমুনায় একটি ইউরোপনয় 
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শিশুসন্তান পাইয়া এখানে লইয়া আসে। তাহাকে পারিতোধষিক দিতে চাহিলে, সে 
উহা লইতে অসম্মতি প্রকাশ কারিস্না কহে যে, বাঁদ কোনো পাঁরতোধিক 'দিতে ইচ্ছা 
হয় তাহা হইলে যেন তাহার এই কার্ষের জন্য তাহার নামে একটি কুপ খনন কারয়া 
দেওয়া হয়। আমি তাহার এই ইচ্ছা পূণ" কাঁরতে প্রাতিশ্রত হই* । কাণঞ্চেন হলাণ্ড: 
নামক একজন সৈণনিক-পুরুষ কহিয়াছেন-_-“আ'ম যে গ্রামে উপস্থিত হই, সেখানে দুধ 
না পাওয়াতে পল্টু নামক একজন ঝাড়ুদার এবং তাহার পাঁরবারের কয়েক ব্যন্তি প্রত্যহ 
নিকটবরতাঁ গ্রাম হইতে দুধ আনিয়া দিত।” ইহার পর তিনি কাহয়াছেন-_-“আম 
যমুনাদাস নামক একজন ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে ছয়াদন থাঁক। বাড়ির যে ঘরটি সবাঁপেক্ষা 
ভাল, ব্রাঙ্মণ তাহাই আমার বাসের জন্য ছাঁড়য়া দেন, এবং তিনি যত ভাল খাদ্যসামগ্রী 
সংগ্রহ কাঁরতে পারেন, তাহাই 'দিয়া আমার তাপ্তিসাধন করেন** । একজন ইংরেজ 
ডেপুটি কলেক্রের স্ত্রী যখন 'দিল্লী হইতে পলায়ন করেন, তখন দুইজন বিশ্বস্ত 
চাপরাশনী তাঁহার সাবশেষ সহায়তা করে। ইহাদের একজন আঙ্গমীর-তোরণ অতিক্রম- 
সময়ে উত্তোজিত লোকের হাতে পাড়য়া 'নহত হয়। অপর জন ডেপুটি কলেক্ঈরের 
স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইয়া তাঁহাকে 'নিরাপদ স্থানে লইয়া ঘায়*** ৷ যে সকল ইউরোপায় 
মিরাটের পাঁরবর্তে অদ্বালার আভমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে 
কনালের নবাবের সদাশয়তায় সবিশেষ উপকৃত হন । দিল্লীর জজ“ বস- সাহেব কনাঁলে 
উপ্পান্ছত হইলে নবাব তাঁহাকে কহেন, উপস্থিত গোলযোগের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে 
রাতে আমার 'নিদ্রা হয় নাই। এখন আমি আপনার .পক্ষ সমর্থনে কৃতসঙ্কন্প 
হইয়াছি। আমার তরবারি, আমার সম্পান্ত এবং আমার অনুচরবর্গ- এখন সমস্তই 
আপনাদের জন্য সমার্পত হইতেছে । নবাব কেবল এই কথা বলিয়াই নিরন্ত থাকেন 
নাই। ইংরেজাদগের সাহায্য জন্য 'তাঁন পঞ্জাব পুলিশ সৈন্যের অনুকরণে একশত 
অ*্বারোহী সেনা রাখেন**** ।॥ উপস্থিত বিপ্লবে এইরুপে অনেকেই ইংরেজের সাহায্য- 
দানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, অনেকেই অনকম্পা ও অনঃগ্রহ দেখাইয়া বিপন্ন ইউরোপায়- 
[দগের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। দরিদ্র পল্পশবাসী হইতে সম্ভ্রান্ত ধনন-সম্প্রদায়, 
নিযশ্রেণের নিরক্ষর লোক হইতে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যান্তগণ-_-সংক্ষেপে প্রধান প্রধান 
ভূগ্বামী হইতে সামান্য ঝাড়ুদার পযন্ত, সকল শ্রেণীর লোকই 'বিপলন ইউরোপাঁয়াদগের 
উদ্ধারসাধনে উদ্যত হইয়াছিল । ইহারা আপনাদের স্পাত্ত, আপনাদের আবাস-পল্লন, 
আঁধক ফি--আপনাদের জীবন পথন্ত সন্কটাপন্ন কারয়াও নিরাশ্রয্নকে আশ্রয় দিতে, 
[বপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধার কাঁরতে কাতর হয় নাই। এই ভয়ঙ্কর সময়ে এইরূপ 
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দয়া ও এইর্প সদাঁশয়তা প্রদর্শিত না হইলে, নিরুপায়, 'নিরাশ্রয় ইউরোপীগণ কখনো 
[নরাপদ স্থানে উপনশত হইতে পাঁরিতেন না। যখন ইংরেজেরা কোমলমতি শিশুসন্তান 
ও কোমলাঙ্গী মাঁহলাদিগকে লইয়া ইতত্ততঃ পলায়ন করেন, কেহ কেহ আহত হইয়া 
রুধারান্ত-শরীরে 'দিবসের প্রচণ্ড রৌদু, রানির প্রচণ্ড হিমের মধ্যে দূর্গম কণ্টকাকীণ" 
পথ আঁতিবাহনে প্রবৃত্ত হন, আপনাদের গাঁড়, পাজ্কি 'সমস্সই ফোলিয়া কখনও িবজন 
অরণো, কখনও সঙ্কীণ লোকালয়ে, কখনও বা অপাঁরম্কত গহ্বরে আত্মগোপন করেন 
এবং প্রাণের দামে বিব্লুত হইয়া নিম্ন তর হইতে নম তম শ্রেণীর লোকের নিকটে কাতরভাবে 

সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন এ সকল সদাশয় ভুস্বামী, এ সকল উচ্চশ্রেণীর দরিদ্র 
ও নিয়শ্রেণর নিরক্ষর লোক, ই*হাদিগকে আশ্রয় না দিলে ই*হারা নিঃসন্দেহে পথগ্রান্তে 
বা নির্জন অরণ্যমধো অনন্ত নিদ্রায় আভিভূত হইতেন | 

পূবে উন্ত হইয়াছে যে, উন্মত্ত 'সিপাহধীদগের 'দিক-বাদক: জ্ঞান ছিল না। নগরের 
যে সকল উত্তেজত লোক ইহা'দিগের সাহত মিলিত হয়ঃ তাহাদেরও ভবিষ্যতের 'দিকে 
দৃষ্টি ছিল না। সকলেই তখন ইংরেজদিগের হ্বধর্মের, স্বশ্রেণর, স্বজাতির বাক্াীদগের 
[বিনাশ-সাধনে উদাত হইয়াছিল । ইহাদের কেহই তখন শান্তভাব অবলদ্বন করে নাই, 
কেহই তখন গঙনব উত্তেজনা আপনাদের ভয়ঙ্কর কার্ধ-সাধনে নিন্চেন্ট থাকে নাই । 
দল্লীন ইউরোপায়দিগের অনেকে আপনাদের স্বী-পু্র লইয়া স্থানান্তরে পলাইয়া আত্ম- 
রক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু আরও অনেক ইউরোপীয় বা ধীপ্টধমবিলম্বী তখনো 
দিল্লীতে 'ছিল। ইহাদের আঁধকাংশই দিজ্লীর দারষাগঞ্জ নামক ইংরেজ-পজ্লীতে বাস 
কারত। ১১ই মে প্রাতঃকালে যখন ইহারা শীনতে পাইল যে, মিরাট হইতে 
উন্মত্ত সেনিকগণ প্রবলবেগে যমুনার সেতু পার হইতেছে, তখন ইহারা একটি স্বিস্তৃত 
ও সুদ: গৃহে আত্মরক্ষার জন্য সমবেত হন। কিন্তু শেষে এই গৃহ ভঙ্মসাৎ 
হইল । ইহারা সকলে রাজপ্রাসাদে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ কারল। কাঁথত আছে, 
ইহানা পাঁচাদন এইস্থানে অবচ্ছিতি করেন। ১৬ই মে ইহাদের আয়ত্কাল পর্ণ 
হয়। উত্তেজিত সিপাহনরা এইদিন গঠুল বা তরবাপ্রর আঘাতে ইহা'দিগকে বিন্ষ্ট 
করে*। ইংবেজ কোম্পান যে, কোর রাজনীতি পাঁরিচয় দিয়া আ।সতে- 

কেহ কেহ লিখিয়াছেন ধে, মম্াটের বাসভবনে একটি ভূগভস্ সঙ্কীর্ণ গৃহে এই 

সকল লোককে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা তইয়াছিল। স্ত্রী-পংরুষ, বালক-বালিকা 

লইয়া প্রায় পণ্চাশঙ্গন খাণ্টধমবিলন্বী এইখানে ছিল। পাঁচ ?দনের পর ইহাদিগকে 
কারাগার হইতে বাইরে আনিয়া প্রথমে গল করা হয়। কিন্তু ঘটনাকুমে লক্ষ্য 
বার্থ হওয়াতে দিল্লীর ভূপাতির একজন অনুচর বনষ্ট হয়। এজন্য শেষে 
তরবাদর আঘাতে ই*হাঁদগকে খণ্ড খণ্ড করা হয়। কাঁথত আছে দুইজন লোক 
তরবাঁর লইয়া এই ভর্ঙ্কর কাযসাধন করে । একাঁট মাহলা আপনার 'তিনাট 
সন্তান লইয়া কোনোরূপে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন ।--82)6 5০০) 7727, 
71০1 11) 27. 99-1009. 
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ছিলেন, যে কঠোর রাজনশীতির বলে প্রদেশের-পর-প্রদেশ, রাজবংশের-পর-রাজবংশ, 
রাজ্যর-পর-রাজ্য, একে একে ব্রিটিশ পতাকার শোভিত হইয়াছিশ, সেই কঠোর 
রাজনীতিতেই সপাহপাঁদগের প্রকৃতি এইর:প শঙ্কর হইয়া উঠে । গবরন্নমেন্ট দশর্ঘকাল 
সুনীতি, সদাশয়তা ও সুবিচারের নামে ধীরে ধীরে যেরূপ কঠোর কার্যসাধন করিতে- 
ছিলেন, যেরূপ অসম+ক্ষ্যকারতার পাঁরিচয় 'দিতোঁছলেন, সিপাহখরা একদিনেই আসর 
আঘাতে বা আবিশ্রান্ত গুলি বৃষ্টিতে তাহার প্রতিশোধ লয় । ইহারা আঁভজ্ঞ ছল না। 
অভিজ্ঞতার সহিত কুটব্াম্ধ সংযোজিত হইলে, অলক্ষ্যভাবে ধারে ধারে পরের আঅনিষ্ট- 
সাধনে যেরুপ প্রব্ত্ত জন্মে ইহারা সেরূপ প্রবৃত্তির পরিচয় দেয় নাই। ইহাদের 
সাহস, উৎসাহ ও কার্যক্ষমতা ছিল ; 'কন্তু তাদ্শ দুরদর্শিতা ছল না। যখন উত্তেজনা 
বৃদ্ধি পাইল, জাতিনাশ ও ধম“নাশের আশঙ্কা যখন বলবতাঁ হইয়া উঠল, ইংরেজদিগকে 
যখন চিরন্তন মধাদার, চিরন্তন সম্মানের সংহারক বাঁলয়া প্রতরীত জন্মিল, তখন সেই 
উৎসাহ, সাহস ও কাষ'ক্ষমতা তাহার্দিগকে তাহাদের জাতীয় ধমের অবমাননাকারীঁদগের 
[বনাশ-সাধনে প্রবত্ত 'দিল। তখন তাহাদের প্রকীতি কঠঠোর হইল এবং দয়া ও 
পরদঃখানুভূতি বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাহারা আপনাদের শতুবর্গের শোণিত পাত 
কাঁরয়া বলবতঃ প্রাতাহংসার পাঁরতর্পণ কাঁরতে লাগিল। তাহাদের একাগ্রতা এর্প 
প্রবল হইয়াছিল যে, তাহারা পশ্চাতে দৃম্টিপাত করে নাই। তাহারা জানিত যে, প্রবল 
পরাক্রমে কোম্পানি বাহাদুর তাহাদের এই কাষে'র প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইবেন। 
[িদ্ভু ইহা জানলেও তাহারা ছ্ির থাকিতে পারে নাই। কোম্পানির সমুদয় চিহ্ন 
[বিলুপ্ত কাঁরয়া ফোঁলতে তাহাদের হৃদয়ে অপরিসীম বলের সণ্চার হয়। তাহারা 'নিভ'য়ে 
[নাঝিকারাচত্তে 'নিত্কোঁষিত আসি পারগ্রহপূর্বক আত্মসম্মানের জন্য আত্মজবনের 
৬ৎসর্গ করে। 

এই সময়ের সংবাদপন্তরে অনেক লোমহর্ষক ঘটনার 'বিবরণ প্রকাশিত হয় । ইংরেজ 
কুলনারখর প্রতি ঘোরতর অত্যাচারের কথা প্রকাশ কারয়া, ইংরেখ্ডেরা সাধারণকে চমাকিত 
কাঁরয়া তোলেন। উত্তেজিত পশ-প্রকীতি লোকের পাশব প্রবন্ততে কোমলমাত 
কোমলাঙ্গী মাহলারা, আঁববঝাহতা সরলতাময় যুবতীরা 'কিরুপ নিগৃহীত হইয়াছিলেন, 
নিগ্রহ ও কম্টের একশেষ ভোগ কারয়া নিষ্ঠুর লোকের অস্ত্রাঘাতে ?কর্পে ইহলোক 
হইতে অন্তহি'ত হইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এই সময়ের অনেক সংবাদপন্লে, অনেক 
পৃদ্তকে প্রকাশিত হইয়া সন্দয় পাঠকের মনে নিদারুণ ক্ষোভ, রোষ ও ঘ:ণার আবেগ 
তুলিয়া দেয়। কিন্তু এই সকল বর্ণনা যে প্রকৃত ঘটনামূলক, সে বিষয়ে কেহ কোনোরূপ 
[বিশদ প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই । লেখকেরা বোধহয়, অনেক স্থলে মোহিন? কল্পনায় 
উদ্ভ্রান্ত হইয়াই আপনাদের এইরূপ 'বিভীফষিকাময়* বর্ণনায় পাঠকাদগকে চমাকত করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন। একজন সন্থদয় ইংরেজ এরাতহাসিক এ সম্বন্ধে লাখয়াছেন,_ 
“এই সকল ঘুণত অত্যাচারের বর্ণনা কেবল বাজার-গুজবের উপর স্থাপিত হইয়াছিল 
কিংবা 'নিয়শ্রেণর নিরক্ষর লোকের কথায় এরূপ বর্ণনা করা হইয়াছিণ। এই সকল 

লোক বেশ জানে যেঃ যে কথা যতই অতিরাঞ্জত ও পল্লাবত করা যায়, সে কথা অপরের 
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মনোযোগ ততই আবর্ণণ কারয়া থাকে । বোধহয়, সে সময়ে উচ্চশ্রেণীর লোকে এইরূপ 
অতিরঞ্জিত ও পল্লাবত কাহিনীতে অপরেব কৌতুহল চ'রিতার্থ কাঁরতে চেষ্টা করেন 
নাই। অত্যাচারের যেরূপ বণনা করা হইয়াছে, তাহা কেবল মাণাবের উচ্চতর কজ্পনাতেই 
শোভা পায়, ঘোরতর দুরাচারের অবতারেরাই কেবল সেই সকল অমানুষিক ভয়ঙ্কর 
কাধের অনুষ্ঠান করিতে পারে । ইংরেজ মহিলাদের উপর যে অত্যাচারের উল্লেখ করা 
হইয়াছে, তাহা ভ্রাঙ্গণ হউক বা ক্ষত্রিয় হউক, দ্বি-জাতি 'হন্দুগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেই 
তাহাদের জাতি-নষ্ট হইয়া থাকে। আঁধকম্তু ইহাদ্রে চাঁরন্র ও অত্যাচারও এইরূপ 
পাপ-কাের একান্ত বিরোধী । যে সকল গুজব সর্বদা পরস্বাপহরণ কারয়া বেড়ায়, 
তাহারাও এইরূপ পাপকার্ধের অনষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। তাহারা লুঠতরাজ ব্যতীত 
আর কিছুতেই মনোযোগ দেয় না। সম্পাত্ত হরণের অনুরাগে বিবাহিতা মাহলার পরম 
আদরের ধন 'বিবাহের অঙ্গুরীয়ক টানিয়া লইতেও তাহাদের প্রব্ত্ত জন্মে। ইহাতে ষে 
মহিলার পবিল্র বন্ধনের পবিভ্রতা নম্ট হইবে, তাহা তাহারা বুঝে না। ফলতঃ এই 
পাঁবন্রতা নষ্ট কারবার জন্যই, তাহারা উন্ত অঙ্গুরীয় গ্রহণ করে না। মহসলমান!দগের 
কথা স্বতন্ত্র. কোরাণের উপদেশের সম্বন্ধে আমরা যাহাই মনে কাঁর না কেন, নামমাত্র 
গ্রীস্টধনাবিলম্বী বিজেতেরা ইউরোপের যুদ্ধে নগরসমূহ যের্ূপে উৎমন্ন কারয়াছলেন, 
তাহার যে লোমহর্ষণ চিত্র ই।তহাসে রহিয়াছে তাহার তুলনায় দিল্লশর উপাচ্ছিত সময়ের 
দৌরাত্ম্য ও নিষ্ঠুরতার বিবরণ যে অধিকতর ভয়ঙ্কর সে 1বষয়ে সন্দেহ আছে *।, 

গ্রীস্টধমবিলম্বিগণ কেবল ইউরোপেই আপনার্দের অত্যাচারের পরিচয় দেন নাই । 
ই*হাদের আক্লমণে কেবল ইউরোপের স্থধশ্য লোকালয়ই বিধহস্ত হইয়াই যায় নাই, 
ইউবোপেব ইতিহাস কেশ ইহাদের এই ভয়ঙ্কৰ কাধের চিন্র দোঁখয়া অপরকে চমাকত 
কাঁরয়া তুলে নাই। ভারতের এই 'সপাহ? বিপ্লবের ইতিহাসেও ই*হাদের বলবতন প্রতি- 
(হংসা এবং তত্প্রয স্ত ভয়াবহ কাধের নিদর্শন পাওয়া যায়। ই*্হারা দিল্লীর উত্ত 

দূর্ঘটনার পর পাঁথমধ্যে সাতঙ্জন লন্বরদারের ( ইঞজারদারের ) ফাঁস দেন এবং চা?রখান 
গ্রাম জ্ালাইয়া ফেল্ন। যেহেতু, ইশ্হাদের সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, লম্ধরদারেরা 
পলায়িত ইংরেজ মাহিলা দিগের হত্যা ক!রয়া;ছল** । আর একজন খ্রস্টধমবিলম্বী সৈনিক" 
পুরুষ ( সেনাপাঁতিনীল ) এলাহাবাদ হইতে যান্রাকালে এত লোক নস্ট করেন যে, শেষে 
তাঁহার সৌনক-দলশের একগন অ।ফলসর, আর লোক পাওয়া যাইবে না বাঁশিয়া, তাঁহাকে 

সেই সর্ববব্ংস হইতে নিরভ্ভ থাকিতে অনুরোধ করেন*** | খ্রীস্টধমবিলঘ্বী সৈ।নক- 
পুরুষ 'নিরস্ত লোকাঁদগকে গলি ক।রয়া বধ কারয়াছেন, হিন্পুর পবন দেবম।ম্পর 
বিনম্ট কারয়া ফোঁপয়াছেন, আধক কি শরণাগত নরপরাধ বালকেরও প্রাণনাশ 
কারয়া আপনার ব'রত্বের পরিচয় দিয়াছেন**** । যথাস্থলে এই সকল ঘটনা বিবৃত 

সপ সপ আর শস 
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৪থ অধ্যায় ] দিজ্লী ১৬৯ 

হইবে। যাঁহারা 'দি্লী হইতে পলায়ন করেন, তাঁহাদের একজন আশ্রয়গ্রহণ জন্য যে 
ল্থানে উপস্থিত হন, সেই স্থানের আঁধবাসশীদগকে এই বাঁলয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন যে 
যাঁদ তাহারা আশ্রয় না দেয়, তাহা হইলে 'তাঁন তাহাঁদগকে গুলি করিয়া বধ করিতে 
সঞকুচিত হইবেন না । এইরূপ সৌজন্য ও এইরূপ কাতরতা দেখাইয়াই উত্ত পলায়ত, 
1বপন্ন, খ্রীস্টধমবিলদ্বা ব্যান্ত পজ্লীবাসীদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন । ফলতঃ 
গভশর উত্তেজনায় অধীর হইয়া গ্রস্টধ্মবিলাদ্ঘগণও এই সময়ে ভয়ঙ্কর কার্যসাধনে 
1বরত থাকেন নাই । বাজজারগুজব অথবা নিষ্নশ্রেণীর লোকের কথায় ি*বাস কাঁরয়া, এবং 
কল্পনার তরঙ্গে ভাসমান হইয়া লেখকেরা সংবাদপন্ত্রাদতে যে বীভৎসকাণ্ডের বণনা 
কাঁরয়াছিলেন, তাহা এই সকল ঘটনা অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া পাঁরগাঁণত হইবে না। 

ইংরেজাদগের স্বদেশের, দ্বধর্মের সকল লোক 'দিজ্লী হইতে 'নর্ধাসত বা দিল্লীতে 
[নিহত হইল । ১৬ই মের পর, একজন ইউরোপনয় শহরে বা সোৌনিক-নবাসে রাহল 
না। ইংরেজেরা মোগলের রাজধানপ হইতে অপসারিত হইলেন, এবং অনেকে শশব্যস্তে 
পলায়ন কাঁরয়া আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে 'নিত্কৃতি লাভ করিলেন । উত্তোৌজত 'সপাহশরা 
এখন বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে দিল্লীর হতাঁ, ক ও বিধাতা বাঁলয়া স্ববকার কাঁরল। 
ইংরেজেরা মিরাটে নিগ-হখত হইলেন, এবং দিল্লীতে দুরবস্থার একশেষ ভোগ করিলেন । 
[সরাজ উদ্দৌলার আক্রমণ ও তংসহকৃত অন্ধকুপ ঘটনার পর হইতে,বোধ্হয় তাঁহাদগকে 
আর কখনো এরূপ দুদ্শাগ্রন্ত হইতে হয় নাই। তাঁহারা আপনাদের দেশনয়াদগকে নিহত 
হইতে দেখেন, এবং আপনারা আপনাদের আধিপত্য ও ক্ষমতা ভুলিয়া গিয়া, সমগ্ত 
সম্পাতত দুরে রাখিয়া নগ্নদেহে নগ্রপদে পলাইতে থাকেন । উত্তোঁজত সপাহীরা-- 
নগরের উন্মত্ত মুসনমানেরা, বন্ধে সম্মাটের নামে তাহাধিগকে এইরূপ দরদশাগ্রন্ত করে। 
সম্রাট কিছ থা কাঁরলেও, কেবল তাঁহার নামই এই উত্তেজনার সময়ে সিপাহী ও 
নগরবাসাদগের হৃদয়ে অপাঁরসঈম বল ও অপাঁরপীম সাহসের সণ্ণার করে । কবর 
উীন্ত ৫-_ 

“ভূপাতির নামই উচ্চ শান্তির মান্দির” 

কাঁথত আহে, থানেশ্বরের লোক এই সাহেবকে আশ্রয় দিতে অসম্মত হওয়াতে, 
সাহেব তাহাদিগকে এইরূপ ভয় দেখাইয়া।ছলেন । সাহেব সস্তীক ছিলেন , সঙ্গে 
বোধহয়, একটি শিশু সন্তানও ছল । যান সহধমণী ও শিশু সন্তানের সহিত 
ঘোরতর বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সে সময়ের কঠোর ব্যবহারের 1বরূদ্ধে 
কোনো কথা বলা, অনুচিত হইতে পারে । !কন্তু সে সময়ে কিছু নম্রতা দেখাইলেই 
আঁধক কাজ হইত । ব্রিটিশ কোম্পান উত্তরাধিকারীর অভাব দেখাইয়া থানেশবর- 
[বিভাগ আপনাদের আঁধকারপ্ুন্ত করেন। এজন্য থানে*বরের লোকে ইংরেজাদগের 
উপর বিরন্ত হয়। এই বিরস্তি-প্রবুন্ত বোধহয় তাহারা উত্ত সাহেবকে আপনাদের 
পল্পশতে প্রবেশ কারতে দেয় নাই। এরূপ স্থলে নম্রভাব দেখাইলেই পল্লশবাসী- 
[দগের হৃদয় দয়াদু হইত ।--940111%5 17417771776, 701. 112 0. 164. 



১৭০ [সিপাহন যৃদ্ধের ইতিহাস [. ৪র্থ অধ্যায় 

সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল। দিল্লীর মোগল সম্মাট- সাধারণের হৃদয়ে এইরূপ 
আধিপত্য স্থাপন কাঁরয়াছিলেন ; পূর্বতন গৌরব, পূব্তন সম্মান ও পূর্বতন 
আধিপত্যের মহিমায় তাঁহার নাম সাধারণকে এইরূপই সাহস ও শান্ত দিয়াছল। 
[মিরাটের অগ্রগামী সৈন্যদলের আঁধাষ্ঠত অশ্বের পদধ্বান যখন যমুনার সেতু হইতে 
উঁতিত হয়, তখনই দিল্লীর ইউরোপীয়াদগের সব্নাশের সূত্রপাত হইতে থাকে। 
সেই শব্দেই যেন সর্বসংহারক কাল দূর হইতে দিল্লশর ইউরোপীয় প্রবাসীঁদগকে 
আহবান কাঁরতে থাকে । প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্যন্ত ইউরোপীয়েরা আম্বস্ত 
হৃদয়ে মিরাট হইতে সাহায্য প্রাপ্তির প্রতীক্ষা কারতেছিলেন । যখন সূর্য অন্ত হইল, 
সায়ংকালীন অন্ধকার যখন ধীরে ধারে সমন্ত দিজ্লী ঢাকিয়া ফোলল, তখন 'মিরাটের 
ইউরোপীয় সৈন্যের কোনো চিহ্ন না দেখিয়া হতাবশিষ্ট ইংরেজগণ হতাশ হইয়া পড়েন, 
এবং হতাশ হইয়াই প্রাণের ভয়ে ইতস্ততঃ পলাইতে থাকেন । 

কাথত আছে, এই সময়ে দিজ্লশর দারিয়াগঞ্জ বাজার উত্বোজত 'িপাহশদলের 
আবাস-ক্ষেত্র হইয়াছিল। নগরের সব্প্রধান পথ চাঁদনী চকের সমস্ত দোকান বন্ধ 

হইয়া গিয়াছিল। পাঁচদন পর্যস্ত দোকান সকল এই অবস্থায় থাকে । শেষে সম্মাট্ 
স্বয়ং নগরে বাহির হইয়া সকলকে দোকান খূলিতে বলেন। তানি সিংহাসনে বাঁসয়া 
যাইতে অসম্মতি প্রকাশ কাঁরয়াঁছলেন ; “কিন্তু উত্তেজিত ?ীসপাহবীরা তাঁহাকে কহে যে 
ক।লকাতা হইতে পেশাবর পষন্ত, সমহ্দয় স্থানের ইংরেজেরা এইরূপে নিহত হইয়াছে । 
ভূপাতি শেষে সিংহাসনে বাঁসতে সম্মত হন* । বলা বাহ্ল্য যে, বদ্ধ বাহাদুর শাহ 
এই সময়ে উল্মন্ত 'সিপাহীদগের সম্পূর্ণ অধীন হইয়াছলেন। তান জানিতেন যে, 
এই উত্তেজনার সময়ে 'সিপাহশীদগের কোনো কথায় অসম্মত হইলে, তাঁহার জীবন 
সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠবে । সুতরাং তিন কোনো উপায় না দোঁখয়া 1সপাহীদিগের 
প্রস্তাব অনুসাবে কাধ: কারতে স"মত হন। 'সিপাহশরা, তাঁহাকে সমগ্ন ভারতের স্বাধীন 
সম্রাটের গোরবাম্বিত পদে স্থাঁপত করে। তাহারা এখন এই স্বাধীন সম্রাটের নামেই 
সকশ কাধ কাঁরতে থাকে । কথিত আছে, বাহাদুর শাহ নগরের সমস্ত মহাঞ্জনকে 
ডা।করা বাঁলয়াছলেন যে, যাঁদ তাহারা উত্তোঞ্জত 1সপাহশীদগের প্রার্থনা পরেণ না করে, 
তাহা হইলে তাহাদেরও প্রাণ যাইবে । মহাজনেরা 'সপাহণদিগকে কুঁড়ীদনের জন্য 
ডাইল, রুটি দিতে সম্মত হয়। কিন্তু সপাহনীরা ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করাতে 
অবশেষে প্রত্যেক অ*বারোহশীকে রোজ এক টাকা এবং প্রত্যেক পদা1তককে রো চার 
আনার 'হ্নাবে দেওয়া হইতে থাকে । লেপ্টেনেন্ট উইলোব অস্ত্রাগারের একঅংশ 
মান্র বিধঞন্ত কাঁরয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমস্ত গোলা, গুলি, বন্দ2হক, তরবাঁর নষ্ট কারিতে 
পারেন নাই। এখন এ সকল দ্রব্য উত্তোঞজিত লোকের হস্তগত হয় ও বাগগারে বিক্লীত 
হইতে থাকে** । 

*:1607117, 14710777101, 7101, 11) 17, 174. 

£* অস্ত্রাণারের ৯ লক্ষ টোটা, € হাজার কি ১০ হাজার বন্দ;ক ও নানাবিধ কামান, 
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দিল্লশর এই ভয়ানক ঘটনার সম্বন্ধে মেজর আব্ট- কাঁহয়াছেণ,-আমি ঘতদর 
দেখিয়াছি, তাহাতে আমার নিঃসন্দেহ বোধ হইয়াছে ষে, দিল্লীর রাজপ্রাসাদে এই 
দূর্ঘটনার বীজ রোঁপিত ও অগ্কুরিত হইয়াছল । ভূপতি আপনার বিনষ্ট ক্ষমতা 
পুনরুদ্ধারের আশায় এ বিষয়ের অনুমোদন করিয়াছিলেন। তান এই উদ্দেশ্যে 
নকবতীণ প্রদেশের আঁধপাঁতাদগেত্র সাহায্য গোর্থনা কাঁরতেও নিরন্ত থাকেন নাহ। 
ইংরেজ গবন“মেন্ট সকলের ধর্মনাশের চেষ্টা করিতেছেন এবং সকলকে বলপূবক খ্ীস্টীয় 
ধর্মে দীক্ষিত কারতে উদাত হইয়াছেন, এই মিথ্যা সংবাদ প্রচার কাঁরয়া তান ৩৮ গাঁণত 
পদাতিক 'সিপাহগীদগকেও আপনার দলে আনতে চেষ্টা করেন। 

“এইরূপ ৩৮ গাণত সৈনিক-দল উত্তোঁজত হইয়া ৫৮ ও ৭৪ গাঁণত 'সিপাহশীদগকে 
আপনাদের দলে আনে । " আমার দৃঢ় বঝ*বাস যে, &৮ গাণত ও ৭৪ গাঁণত 
[সপাহণীদগকে ভয় দেখাইয়া, আমাদের 'বপক্ষের দলে আনা হইয়াছিল। ৭৪ গাঁণত 
[সপাহণীরা যাঁদ বিপক্ষালে না যায়, তাহা হইলে ৩৮ গ্রণত ও ৫৮ গাঁণত 'সিপাহশীরা 
তাহাদিগকে সমূলে 'বিনম্ট করবে বলিয়া ভয় দেখায়। আবার ৫৮ গাঁণত িপাহণরা 
যাঁদ এই প্রস্তাবে সম্মত না হত, তাহা হইলে, ৩৮৬ গাঁণত ও ৭৪ গাঁণত 'সপাহগর! 
তাহাঁদগকে এইরুপে বিনষ্ট কারবে বাঁলয়া, ভত কারয়া তুলে । ৩৮ গাণত গিসপাহশীপ্াই 
প্রথনে আমাদের 'বির্দ্ধাচরণে অগ্রসর হইয়াঁছল । আমাব ধিশ্বাস যে, এই দলের 
সিপাহীরা যদ প্রাসাদ-রক্ষাব কাষে কাশ্যঈর-তোরণে না থাকিত, তাহা হইলে এ 
দুর্ঘটনা হইত না । 

ডাকঘব, টৌলগ্রাফ অফিস, ব্যাঙ্গ, দিজ্নী গেজেটের ছাপাখানা এবং সৌনিক- 

নিবাসের সমস্ত গৃহ 'বিনন্ট হহয়াছিল। ঘযাঁহারা হত/াকাণ্ড হইতে 'নিৎ্কীতি লাভ 
কারগা?ছলেন, তাঁহারা যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন । 
তাঁহারা 'বিনাসম্বলে পথ চলিতে থাকেন । আঁফসরাদগের যাহা-কিছ- ছিল, সমস্তই নম্ট 
হইয়াছল । আমাদের মধ্যে কেহ পাঁরচ্ছদ-পাঁরিবর্তনেরও সময় পান নাই ॥, 

মেজর আখট: দিল্লীর বৃদ্ধ ভূপাতির সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ কাঁরয়াছেন, কোনোরূপ 
প্রমাণে সেই মত পধুঢুতর করা হয় নাই। একজন সঞ্ধদয় ইংরেজ এতিহাসিক স্পম্টই 
কাহয়াছেন যে, এ পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহাতে দিল্লীর ভূপাতিকে 
উত্তরুপে দোষী করা যাইতে পারে । আর ৩৮ গাঁণত দলের সমন্ত 'সপাহগর উপর যে 
দোষের আরোপ করা হইয়াছে ঘটনাঘাত্রা বোধহয়, তাহারও সমর্থন করা যায় না। 
যেহেতু, এই নপাহীদলের অধ্যক্ষ কনে্লপ 'িবেটে অথবা কোনো আফসর নিহত 
হন নাই*। 

তরবারি ইত্যাদ ছিল। সৈনক-নিবাসের বারুদাগারে ১০ হাজার পিপা বারুদ 
[ছিল । এই সময়ে এক একটি বন্দুকের মূল্য উধ্বসংখ্যা আট আনার বেশশ 
[ছিল না। একখান ভাল ৩রবারি চার আনার এবং একট ভাল সঙ্গিন এক 
আনায় পাওয়া যাইত ।-- 84765) 17141917 15%10116,১ ৮0115 0. 474. ০০770, 
10115 17701477 141171) 701. 157. 72. 

%.7607115 11121011 157117176) 701. 41১10, 162. 
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মিরাট হইতে ইউরোপীয় সোনকগণ কেন বিপন্নদিগের সাহায্যাথথ 'দিল্লশতে উপস্থিত 
হইল না? এই উদাসীনতার জন্য সেনাপাঁতি হিউইট: ও ব্রিগোডিয়ার উইলসন, ই“হাদের 
মধ্যে কে অধিকতর দোষাঁ? সেনাপতি কহিয়াছেন যে, মিরাট স্টেসনের সৈন্য 
পরিচালনের ক্ষমতা ব্রিগেডিয়ার উইলসনের উপর ছিল। পক্ষান্তরে উইলসন সোনিক- 
[বিভাগের কর্তপক্ষের নিকট এই কৈফিয়ং 'দিয়াছেন-_-“কোনো স্টেসনের ব্রিগোঁডয়ারের 
হস্তে কত অনুপ ক্ষমতা আছে, তাহা সেনা-সংক্রান্ত আইনের সপ্তদশ ধারা দেখিলেই বুঝা 
যায়। বিভাগের সেনাপতি স্বয়ং উপস্থিত থাকাতে আমি স্বয়ং কোনো ক্ষমতার 
পাঁরচালনা কারতে পারি নাই। আমি কেবল সেনাপাঁতর আদেশানুসারে সৈন্যসংকরাস্ত 
সমপ্ত কার্য কাঁরতে বাধ্য । সেনাপতির সম্বন্ধে আমি যে আভমত প্রকাশ কারলাম, 
তাহা ঠিক হউক, বা না হউক, আমি স্বয়ং যাহা ভাল বুঝিয়াছি, তদনহসারেই কার 
কাঁরয়াছি। উত্তেজিত সৌনকগণ, কোন: 'দিকে প্রস্থান করিয়াছে, পূর্বে তাহা 'নাদন্টি 
না থাকাতে আমার এখনও বি*ধাস যে আমি যাহা করিয়াছ, তাহাই ঠিক । ইউরোপীয় 
সৈনক-দল ধাঁদ উত্তোজত 'সপাহশদিগের নিকটব্তাঁ হইবার আশায়, বিনা লক্ষ্যে স্টেসন 
হইতে যাত্রা করিত, এবং আমাদের মাহিলা, বালক-বালিকা, পীড়িত ব্যক্তিগণ ও বহ্মূল্য 
যুদ্ধোপকরণ যাঁদ অরক্ষিত অবস্থায় থাকিতি, তাহা হইলে 'মিরাটের সেনাপাতিদিগের 
বিরদ্ধে এখনযে দোষের আরোপ করা হইতেছে, তাহা অপেক্ষা গুরুতর দোষ 
আরোপিত হইত । 

[্রগেডিয়ার আত্মনোষ ক্ষালনের জন্য এইরূপ কৈফিয়ৎ দয়াছিলেন | এ সম্বন্ধে কে 
সাহেব লিখয়াছেন যে, ব্রিগোডিয়ার ষে স্টেসনের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, সেই স্টেসন নিরাপদ 
রাখাই তাঁহার প্রধান কর্তব্য ছিল। আপনার রক্ষণণয় স্থান আঁধকতর 'বিপদাপন্ন হইবে 
ভাবিয়া, তিনি মিরাটের ইউরোপণয় সৈন্য স্থানান্তারত কা'রতে প্রস্তুত হন নাই। কিন্তু 
সেনাপাঁতি হিউইট- সমন্ত মিরাট বিভাগের সেনাপাতি ছিলেন । দিল্লীর ন্যায় একটি 
প্রধান সৈনিক স্টেসনও এই 'বিভাগের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং এই বিভাগের সেনাপাতির 
দল্সর বিষয় ভাবাও উচিত ঠছিল। সেনাপাতি ঠহউইট যে স্টেসনে অবাস্থিতি কাঁবতেন, 
কেবল সেই স্টেশন রক্ষা কারতেই সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার রক্ষাধীন অপর স্টেসনের 
দশা £ি হইবে তাহা তান ভাবেন নাই । যাহাহউক, ইংবে্জরা দিল্লীর ইউরোপণয়দের 
শোচনীয় পাঁ বণাম দেখিয়া যাহার উপরেই দোষারোপ করুন না কেন, উপাচ্ছিত সময়ে 
তাঁহারা নিজেও 'নশ্১ষ্ট ও 'নাঁক্কুয় হইয়া, আপনারাই আপনাদের সমক্ষে দোষী হইয়া- 
ছিলেন। ইংরেজ কোম্পানি যখন সঙ্কীর্ণ রাঙ্গনশতির পাঁরিচয় দিয়া উপাস্থৃত 'বপ্লবের 
বঁজ রোপণ করিতেছিলেন, তখন আত্মরক্ষার কোনো উপায় অবলদ্বন করেন নাই। 
এ সম্বন্ধে একজন ইংরেজ এতিহাসিক লিখিয়াছেন,_“আমরা আমাদিগকে মিছামাছি- 
নিরাপদ ভাঁবতেছিলাম । বিপদের অনেক চিহ্ন আমাদের গোচর হইয়াছিল, 'কন্তু 
তৎসমন্দয় আমরা উদ্াাসীনভাবে দৌখতোছিলাম। আমাদের কাছে সমন্তই নির্মল বোধ 

12)2১ 5919) 77) 7০01. 11170, 109£-94. 
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হইতোছল। করাল কার্দাদ্বনীর আবিভবি হইলেও, প্রবল ঝাঁটকার পৃরবসচনা দেখিলেও, 
আমরা সমস্ত আকাশ নিমল মনে করিতেছিলাম। '** বারাকপুর এবং 
বহরমপুরে যাহা ঘাঁটয়াছিল, তাহাতে আমাদের লোকের চৈতন্য হয় নাই। আমরা 
আসন্ন বিপদের গাঁত রোধে যত্বশবীল হই নাই । সৌনক-বিভাগের প্রধান প্রধান 
সেনাপতিকে এই বলিয়া সন্তুষ্ট কারয়াছিলেন যে, নবীন নীরদ শসগ্রই অপসারিত 
হইবে। এই বিশ্বাসেই উত্তর-পশ্িমাগ্লে, সাহ্ঁন্দে, কানপুরে, মিরাটে-সৈনিক 
আফসরেরা নিশ্চেম্টভাবে কালা?তপাত কাঁরতেছিলেন । শেষে যখন প্রবল ঝটকা 
উপাচ্ছত হইল, তখন সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পাঁড়লেন। তাঁহাদের আত্মরক্ষার 
আয়োজন ছিল না; সুতরাং ?িরূপে উপাক্থিত বিপদের গাঁতি রোধ করতে হইবে, 
তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারলেন না। এই সময়ে উপাচ্থিত 'বিপ? নিবারণের 
কোনো চেণ্টা না হওয়াতে আমাদের বড় ক্ষাত হইয়াছিল । 'সিপাহীরা মিরাটে 
ইংুরজাদগকে পরাঙ্গত কারয়াছে এবং 1দজ্লশতে বদ্ধ মোগনকে সম্রাটের সম্মানিত 
দে প্রাতিষ্ঠত কাঁরয়া তুলিয়াছে, এই সংঙ্বা৭ একদ্ছান হইতে আর একন্থানে প্রচারিত 

হয়। একস্থান হইতে আর একস্থানে এই জনরব হয় যে, 'ফারঙ্গিরা আরান্ত ও 
বিধবগ্ত হইয়াছে । এই আক্রমণে তাহাদের সকলেই নিশ্চেন্ট ও নিাক্ক্ুয় হইয়া পাঁড়য়াছে। 

«এ সম্বন্ধে আর একটি কথা প্রসঙ্গক্রম এই স্থলে লিখিত হইতেছে । এই সিপাহী 
[বপ্রবের ইতিহাসের আলোচনা কাঁরম্না দেখিলে বোধহয় যে, সিপাহীরা সকলেই একটি 
নাদস্ট দিনে আমাদের বিরুদ্ধে সমখিত হইবার জন্য ষড়যন্ত্র কারয়াছিল। 'মিরাটের 
তৃতীয় অ*বারোহণ দল হঠাৎ অসমরে য.দ্ধোন্মৃখ হওয়াতে এই ষড়যন্ত্র বিফল হইয়া যায় । 
ইহাতেই আমাদের ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষা পাইয়াছে ।"" ঘৃদ্ধের অবসান হইলে গবন“মেণ্ট 
অপরাধীঁদগকে শান্তি ও 'নরপরাধ লোকদিগকে পারিতোষক 'দিবার আভগ্রায়ে 
ক্লাকফট: উইলসন্ সাহেবকে কমিশনর করেন। উইলসন: সাহেব 'লাঁখয়াছেন,_. 
“লোকের মুখে সকল কথা শহীনয়া আমার বি“বাস জন্মিয়াছে যে, ১৮৫৭ অম্দের ৩১শে 
মে রবিবার, সমপ্ত ?সপাহশ-সৈন্যের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার দিন ঠিক হইয়াছিল। এই 
উদ্দেশ্যে এক-একট সাঁম1ত সংগঠিত হয় । প্রত্যেক সোনিকদলের 1তনজন সোনক-পুরুষ 
এ সাঁমাতর সদস্য ছিল। সাঁমাতি অবশ্যন্তাবী যুদ্ধের সমন্ত বন্দোবস্ত কারতে থাকে ।-.. 
৩১শে মে সকল স্থানের সমস্ত ইউরোপণয়কে বধ করিতে হইবে, ধনাগার অধিকার করিতে 
হইবে এবং কয়েদশীদগকে খালাস 'দিতে হইবে, সমাত ইহা সমস্ত ?সপাহপাদগের গোচর 
করে ।.""দিল্লবতে যে সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে 'দিল্লশ ও উহার নিকটবতা' স্থানের অস্ত্রাগার 
এবং দুর্গ অধিকার করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল ।.. এইরূপে সমুদয় বন্দোবস্ত 
হয়। িপাহীরা গোপনে গোপনে আমাদের সবনাশের জন্য যে আয়োজন কাঁরয়াছিল, 
তিন সপ্তাহ পূর্বে আহার কোনো বিষয় সাধারণকে জানাইতে তাহারা ইচ্ছা করে নাই। 
কিন্তু হঠাং ১০ই মে রান্রকালে এই আয়োজনের চিহ্ন পারব্যন্ত হয়। ১০ই মে রাত্রিতে 
হঠাং যে ভীষণ ঘটনার সত্রপাত হয়, ভারতে ব্রিটিশ অধিকারের প্রতিষ্ঠা অবধ সেরূপ 
ঘটনা পূর্বে আর কখনোও দেখা ঘায় নাই ।" 
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একজন উপয্ন্ত লোক এইর্পে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন ।'--ইংরেজেরা 
যেরুপ নিচ্চেন্ট ছিলেন, তাহাতে যাঁদ 'সপাহশরা উত্ত নির্দিষ্ট দিনে সহসা ভারতবর্ষের 
সকল স্থানে আমাদের 'বরদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে বোধহয় আমাদের আতি 
অজ্প লোকই জীবিত থাঁকিত এবং ভারতবষ“ পুনরায় জয় করা আমাদের পক্ষে দুরূহ 
কার্য হইত । হয়ত এই 'বিপুল সাম্রাজ্য একেবারে ব্রিটিশ জাতির হস্ত হইতে স্খালত 
হইয়া পাঁড়ত। কন্তু মান ষ উ্তরপ সঙ্কল্প করুক বা নাই করুক, ঈশবরেব করুণায় 
উহা 'সদ্ধ হয় নাই। 'মিরাটের দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাড়িতপ্রবাহ ভারতবর্ষের 
সর্বত্র এ দুঃসংবাদ লইয়া যায়, দেশের একগ্রাস্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এ সংবাদ 
প্রকাশিত হয় এবং যে কোনো স্থানে একজন ইংরেঙ্জ ছিলেন, সেই স্থানেই তান 
আত্মরক্ষার থে চিত উপাম়ন অবলম্বন কারিতে থাকেন* ।, 

ইংরেজের ইতিহাসে, ইংরেজ রাজপংরুষের বিজ্ঞাপনশীতে এইরূপ সর্বব্যাপন 
ষড়মন্ষের 'বিষয় জানা যায়। যাঁদ 'সিপাহঈরা একাঁদনে ভাবতবর্ষের সর্ধত্র ইংরেজদিগকে 
আক্রনণ কাঁবিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে প্রায় সমস্ত ইংরেজ্ই মৃতুামুখে পতিত হইতেন। 
এরূপ অবস্থায় ভারতে পুনরাষ আধিপত্য স্থাপন অবশ্য ইংরেজের দুঃসাধ্য হইত । 
[সপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের আলোচনা করলে আরো একটি !বষয় জা।নতে পারা যায়। 
উত্তেজিত সিপাহখরা ইংবেজদিগের সাহত প্রকৃষ্ট-পদ্ধাতিক্রমে ও ধারাবাশকরূপে যব্ধ 
করে নাই । কোনো কোনো যুদ্ধে তাহারা অগ।ধারণ পবারুম দেখাইয়াছে, সাহস ও 
বশরত্বের যথোচিত পারচয় দিয়াছে, কিন্তু তাহার। দেশের একপ্রান্ত হইতে আব একগ্রান্ত 
পর্যন্ত একজন সুদক্ষ সেনাপাঁতির অধীনে পাঁরচালিত হয় নাই। তাহারা নানা কারণে 
ইংরেজাদগের বিদ্বেষী হইয়াছিল । ঘোরতর 'বিদ্বেষ-ব্দ্ধিতে পরিচালিত হইলেও তাহারা 
সামারক রাঁতিতে- একীভূত যন্ত্রণায় ইংরেজ-শাসন পষরদপ্ত করিবার চেষ্টা করে নাই। 
তাহাদের মধ্যে সুশাক্ষত যোদ্ধা ছিপ, জুদৃঢ় অস্ত্রশস্ত্র ছিল, তথাপি তাহারা প্রকৃত- 
প্রস্তাবে সামারক রাঁতির অনুসরণ করে নাই । তাহারা এখানে-ওখানে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে, 
এখানে-ওখানে ইংরেজদিগের হত্যা কাঁরযাছে, এখানে-ওখানে ইংরেজ বীর-পুরুষের 
সমক্ষে আপনাদের বীরত্ব দেখাইয়াছে, কিন্তু একটি মহাদলে পরিণত হইয়া একটি 'নাদ্টি 
নিয়ম ও 'নার্দস্ট লক্ষ্য অনুসারে যুণ্ধার্থ অগ্রসর হয় নাই । যে প্রণালীতে বীরপ্রবর 
নেপোলিয়ন ইউরোপের সব্ন্ত আপনার আঁধিপত্য-বিস্তার করিয়াছিলেন, যে প্রণালীতে 
প্রাসদ্থ ওয়েলিংটন এই বীরপ্রবরের ক্ষমতানাশে উদ্যত হইয়াছিলেন, উত্তেজিত 'সপাহ গণ 
সে প্রণালীর অনুবতণ হয় নাই। যাঁদ তাহারা এরূপ 'নিরিস্ট নিয়মে নাদ্টি লক্ষ্য- 
সাধনের জন্য ইংরেজদিগের সাঁহত যৃথ্ধে প্রবত্ত হইত, তাহা হইলে তাহারা একাঁদনে 
সকলে সকল স্থানে যুদ্ধে উদ্যত হউক বা নাই হউক, আপনাদের আধিপত্য-প্রাতিষ্তায় 
বোধহয়, অসমর্থ হইত না। সৌভাগ্যবশতঃ এরূপ একীভূত মন্ত্রণায় পারচালিত ও 
একাঁবধ । লক্ষ্যসাধনে নিয়ো! ভুত সব্'ব/াপী সৈনিকদলের আবির হয় নাই। 
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পাঁরশিঃ 

১৩৫ পন্ঠার টি”্পনধতে দেওয়ানিআম ও দেওয়ানিখাসের সম্বন্ধে যাহা লিখিত 
হইয়াছে, তংসদ্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে। সম্রাট: শাহ জণহা প্রতিদিন দুই প্রহরের 
সময় দেওয়ানমামে বসিয়া প্রজাদগেব অভিযোগ শুনিতেন এবং বচারের পর 
যথাযোগ্য আদেশ দিতেন। কেহ কেহ বলেন, এইচ্ছানে শাহ জহাঁর প্রাসদ্ধ ময়র- 
[সংহাসন ছিল* । কিন্তু গ্রন্থাস্ত্রে দেখা যায় যে, উত্ত সিংহাসন দেওয়ানিখাসে 
রাহয়াছিল** ৷ দেওয়াঁনআমে একখানি মাবেল প্রস্তরের সিংহাসন ছল ॥ সম্মাট- 
এই সিংহাসনে বাঁসতেন। তদখয় পুত্রগণ আ্রসজ্জিত হইয়া তাঁহার পাঞ্ব উপবেশন 
করিতেন। হন্হাদের পশ্চাতে খোজাগণ সুদৃশ্য পবচ্ছদে শোভিত হইয়া, দণ্ডায়মান 
থাঁকিত। নিংহাসনের সম্মহথে তিন ফাঁট উচ্চ রূপার বেলে পরিবেষ্টিত খত মাঝেলের 
বেদী ছিল। আবেদনপত্র সম্মাটের হপ্তে সমর্পণ জন্য, এই বেদীতে উর প্রভৃতি 
অমাত্যগণ থাঁকতেন। তাঁহাদের পশ্চাতে অধীন প্রদেশের রাঞ্জারা ও ভিন্ন দেশের 
-তগণ দাড়াইতেন। তাহার পর মনসবদারেরা এবং সকলের পশ্চাৎ প্রজারা দাড়াইয়া 
থাকত । 

দেওয়ানিখাসে সম্মাটের খাস দরবার হইত। এইস্থানে ময়রসিংহাসন ছিল। 
মহারাণ্ট্ররাজ প্রবলপবারুম শিবজী এইস্থানে সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক অপমানিত 
হইয়াছিলেন, এইস্থানে নাদির শাহের সাহত মহম্মদ শাহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং 
এইস্থানেই নাঁদর প্রতারণাপূর্কক জগর্দ বিখ্যাত কোহিনুর হখরক হস্তগত করিয়াছিলেন । 

ইংরেজ গবরন্নমেপ্টের সমরাবভাগে “জেনেরল' প্রগোঁডয়ার” প্রভাতি (বিশেষ শেষ 
পদসচক অনেকগুলি কথা আছে। উপস্থিত গ্রন্থে আবশ্যক মতো এ সকলের উল্লেখ 
করা হইয়াছে । উহার কোন কোন:টি কি অর্থ প্রকাশ করে, তাহা এই স্থলে সংক্ষেপে 
[দেশ করা যাইতেছে । 

জেনেরল- সৈনিকদলের প্রধান আঁধনায়ক “জেনেরল, নামে অভিহিত হন। 

জেনেরলের অব্যবহিত পরে যাহারা সৌনকদলে কর্তৃত্ব করেন, তাহারা “লেন্টেনেপ্ট- 
জেনেরল' মেজর জেনেরল' বাঁলিয়া উত্ত হন। 

ব্রিগোঁডয়ার__সোৌনিকাঁদগের দুই-তিনাট দল লইয়া একটি বড় দল হয়। এই 
দলের নাম “ব্রিগেড” । যিনি ইহার উপর আধিপত্য করেন, তাহার নাম “্রিগেভিয়ার” । 
যেমন দিল্লীর ৩৮ গণিত, &৪ গাঁণত ও ৭৪ গণণত সৈনিক-দল লইযা একটি ব্রিগেড: 
হইয়াছিল। ব্রিগোডয়ার গ্রেবস: ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। 

আডঙ্গঃটা০্ট দেনেরল-_-সৈনিক বিভাগে যে কমণ্চারী সৌঁনক-দলের শহঙ্খলার 
সম্বন্ধে সমন্ত বষয়ের তত্বাবধান করেন, কর্তৃপক্ষের আদেশ 'ব্রগেডে পাঠাইয়া দেন, 
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১৭৬ সিপাহী যথ্ধের ইতিহাস [ ৪: অধ্যায় 

এবং সমস্ত সৈন্যের অবস্থার সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্ভুত করেন, তাঁহার নাম 
“আড়জ-টাণ্ট জেনেরল” | 

কোয়া মাস্টার ্লেনেরল- সৈনিক-দলকে একস্থান হইতে আর একদ্ছানে যাইতে 
হইলে যান পূর্বে সেই স্থান পর্যবেক্ষণ করেন, মৌনকদিগের 'শাবর-সালবেশ-স্থল 
ও গ্রমন-পথ নিরধারিত ক'রয়া দেন, তিনি “কোয়া মাস্টার জেনেরল” বলিয়া 
অ।ভাহত হন। 

সৈনিক-দলে “কনেলি” “লেশ্টেনেন্ট কনেলি” “মেজর” প্রভাতি থাকেন। “করনেলি” 
সৈনিক-দলের সাধারণ আঁধনায়ক। কিন্ডু হীন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সৌনক-দলে কর্তৃত্ব 
করেন না। এই ভার লেঞ্টেনেন্ট-কনেলের উপন্ সমার্পত থাকে । করন্নেলের পদ 

প্রদেশের আধপাতাঁদগকেও দেওয়া হয় । ইহারা অবৈতনিক কনেল হন। “মেজর” 
প্রতদলের তবাবধান করেন, করন্নেনের আদেশ কারে পাঁরণত করেন, এবং কোনো 
[বিশেষ ব্যান্তকে বিশেষ কাধসাধনের জন্য নিবঠিচত কারয়া থাকেন। আডজন্টান্টের 
কা মেলরের কার অনুরূপ । কিন্তু আডজন্টান্ট মেদরের নিম্নপদস্থ । 

প্রতি সৈনিকদলে ৮, ১০ কি ১২ট কারয়া উপদল থাকে । প্রতি উপদলে এক- 
একঙ্গন অধ্যক্ষ থাকেন, ইহাদের নাম “কাঞ্চেন” । কাণ্ডেন কাওয়াজের সময়ে উপস্থিত 
থাকেন, এবং সোৌনকরদিগের পাঁরচ্ছদ ও অস্তাদি ভাল অবস্থায় আছে কি না, তাহা 
দেখেন। অংক্ষেপে আপন আপন দলের সমস্ত 1বষয়ের জন্য ই'হাকে দা থাকিতে 
হয়। কাণ্চেনের নীচে প্রতি দলে এক-একজ্গন লেশ্টেনেন্ট থাকিয়া, কাণ্ডেনের 
সহায়তা করেন। 




